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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

19- STEPHANIE SALGADO 

21- CARLA KARINA DE LIMA OLIVEIRA 
21- LETÍCIA THAÍS ANTUNES  

23- CAIO TAKESHI NAKAMURA 
23- NAYLLA ABUCCI 

23– MATHEUS DE OLIVEIRA MANCINI 

18 a 24 de junho 

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 10, o Ministério de mulheres realizou um culto especial de inver-

no servindo uma deliciosa sopa feita pelo nosso pastor. A palavra foi 

ministrada pela diaconisa Glaucy que falou sobre ser serva. Foram mo-

mentos abençoados que você pode ver pelo álbum de fotos no facebook 

da igreja. 



 

Em tempos de tecnologia, missões está indo além das 

contribuições e orações. Com o objetivo de lembrarmos 

deles em datas especiais e em mensagens de incentivo 

estamos divulgando algumas infor-

mações necessárias  para isto. 

 

Missionária Carol Araújo (Brasil) está 

atuando em Pilar na Argentina -  data de 

aniversário 17/5  

Whats: 54 11 6460-5887  

E-mail: caraujo@samnaz.org 

https://www.facebook.com/carol.araujo.79274 

 

 

Missionários Mario e Irma Martinez  

(Paraguai/Argentina) estão atuando 

em Guiné Bissau-África 

Data de aniversário: Mario 20/11 e 

Irma 5/5 e de casamento: 18/3 

Whats: + 245 593 6443 

E-mail: irmaymario@gmail.com 

https://www.facebook.com/irmario.martinez.75436531 

 

Missionários José David Acosta e Luz-

mary Rodriguez (Venezuela) estão 

atuando no Peru. 

Datas de aniversário: Jose 24/9 e Luz-

mary 2/4 e de casamento: 12/5 

Filhos: Daviana de 6 anos - 3/12 e Ma-

ria de 9 anos - 4/1 

E-mail: holychamo@yahoo.com 

 

MISSÕES TRANSFORMANDO VIDAS 

Um senhor se orgulhava em dizer que não acreditava em 

Deus. Certa ocasião viajou para as ilhas Fiji, um arquipéla-

go no sul do Oceano Pacífico, para alguns dias de férias. 

Ficou muito surpreso quando viu os nativos da ilha indo para 

a igreja com Bíblias em suas mãos. Disse-lhes então que 

Deus não existia, a Bíblia não era um livro bom e que tinham 

uma religião falsa. Um professor local, homem simples, ouviu 

o que o visitante estava dizendo e respondeu: "Você tem 

mesmo é muita sorte! Nós deixamos de adorar os ídolos e de 

sermos canibais quando entendemos que Jesus é nosso 

salvador. Aprendemos a ler a Bíblia e a nossa vida mudou 

completamente. Se ainda fôssemos como antes, agora mes-

mo o mataríamos, cozinharíamos todo o seu corpo e toda 

essa gordura numa água fervendo, e nos deliciaríamos co-

mendo-o inteirinho, dançando ao redor da fogueira". Essa 

história demonstra o que o Evangelho faz na vida das pesso-

as. Jesus muda completamente o modo de viver daqueles 

que creem nele e aceitam a Palavra. É, portanto, vital que o 

Evangelho seja anunciado em todo o mundo. Milhares 

de pessoas têm sido mudadas porque a mensagem da salva-

ção chegou até elas. Certo missionário disse que o Espírito 

de Cristo é o espírito de missões, e quanto mais nos aproxi-

marmos de Cristo, mais nos tornamos missionários. Foi exa-

tamente essa responsabilidade que Jesus passou aos seus 

discípulos após a sua ressurreição: deveriam fazer discípulos 

de todas as nações, batizá-los e ensiná-los a obedecer aos 

ensinos de Cristo. Depois, Jesus fez uma grande promessa 

que é válida também para o cristão missionário de nossos 

dias: "Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tem-

pos" (Mateus 28:20b). E você, conhece Jesus e tem anunci-

ando o Evangelho com palavras e com sua vida? 

 

Jesus transforma vidas! Experimente isso e passe o recado 

adiante! 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 

  CONTRIBUA!! 


