
A
G

E
N

D
A

 

S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Domingo:   9h - Escola Dominical 

               19h - Culto da Família 

 
 

 

 

   Rev. Elói Moutinho..............  (99101-6080 / 3304-6129) 
   Rev. Israel de Castro Souza..  (99991-9883 / 3337-1028) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (98422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado.. (99976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (99992-0971 / 3334-2553) 

    

DIRETORIA 

PRESIDENTE   

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Antonio O. Silva 

Dalcimar Zanoni 

Cida Cremasco 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Weligton M. Coelho 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Elione Freitas 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vânia Matos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           

 

 Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: faleconosco@nazarenolondrina.com.br 

Facebook e site: nazareno londrina 

No dia 1 de setembro aconteceu o terceiro Lual Nazateen. A palavra foi minis-
trada pela pastora Elaine Gonçalves, depois teve um teatro com uma mensa-
gem impactante para todos os presentes e por final, os que estavam partici-
pando puderam saborear de uma mesa farta de bolos, tortas e frutas. 



  

 
 

ALABASTRO 
 
Você sabe o que é um vaso de 
alabastro? É um vaso feito de ges-
so e calcite. O vaso de Alabastro é 
feito especialmente para guardar 
perfumes e ungüentos raros. O 
ungüento de nardo puro, que foi 
usado para ungir Jesus era muito 
raro e muito caro. Dentro de nós 
também há um "óleo" para ser derramado, mas antes de 
derramar o óleo é necessário quebrar o vaso de alabastro. 
Quando a mulher quebra o vaso e derrama o óleo no corpo 
de Jesus alguns homens a criticam dizendo: "Para que se 
fez este desperdício de ungüento? Porque podia vender-se 
por mais de trezentos dinheiros, e dá-lo aos po-
bres." Marcos 14:4-5. Eles estavam dizendo que o óleo era 
muito caro e que poderia servir para ajudar os pobres, mas 
mesmo sendo caro e muito raro, a mulher não teve dúvidas 
ao ungir Jesus, e Ele se agradou com isso. Aquele vaso de 
alabastro continha um ungüento de nardo puro muito perfu-
mado, que perfumou toda a casa (eu imagino que é como 
se nós fizéssemos um brigadeiro de panela, o cheirinho vai 
pela casa toda, né?). Muitas vezes nós não quebramos nos-
so vaso de alabastro na presença do Senhor. Ele está aí, e 
nós hesitamos derramar nosso perfume no Senhor. Qual é o 
aroma do seu perfume? Está cheirando mal? Será que Je-
sus se agrada com o cheiro do seu perfume? Uma coisa 
você pode ter certeza, não importa quão "podre" esteja seu 
perfume, Jesus o torna cheiroso novamente. Amado nós 
temos que começar a quebrar nosso vaso, aquilo que temos 
de mais caro e mais raro precisa sair de dentro de nós, va-
mos nos derramar na presença de Jesus enquanto ainda a 
tempo. O vaso de alabastro é feito para ser quebrado, ele é 
feito para 
carregar o 
nardo 
puro.  
 
Oh Santo 
Deus, 
queremos 
quebrar o 
vaso de 
alabastro 
na Tua presença, ensina-nos Deus a te sentir, ensina-nos a 
ter um bom perfume, agradável a Ti. 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 
 

Fone: 9 9963-0016 -TIM 

  

 

 PRIMEIRA  

 IGREJA DO NAZARENO 
                        LONDRINA - PARANÁ 


