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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 Camargo 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Caroliny Guimarães 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Valéria Alves 

 

20 - LUIZ CARLOS ZANGIROLAMI 

24 - MATHEUS ABUCCI 
24 - ANA MARIA DE OLIVEIRA 
25 - BRUNO DE ALMEIDA SANT’ANNA 
25 - ADÉLIA MENDES DA SILVEIRA 
25 - CARLA DAVANZO RODRIGUES - 98431-9492 
25 - LUIZ ERNESTO GUIMARÃES - 98422-7116 

19 a 25 de março 

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 12 de março, as mulheres foram homenageadas pelo 

MED  através de uma linda apresentação feita pelas crian-

ças e depois elas foram agraciadas com um delicioso café 

preparado pela equipe do ministério. 

Após nossa jornada de oração pelos países, durante essa semana 

vamos orar juntos pela nossa região. Que possamos continuar no 

nosso propósito de transformar vidas através da Palavra de Deus e 

que cada Igreja do Nazareno local, possa fazer a diferença e impac-

tar todos os cantos. #IgrejadoNazareno #AméricadoSul  

https://www.facebook.com/hashtag/igrejadonazareno
https://www.facebook.com/hashtag/am%C3%A9ricadosul


Graça e paz amados irmãos e irmãs, ou Salam como 
dizem aqui... Faz 3 semanas que estou no Oriente 
Médio, rumo a última semana vivendo como estran-
geiro em uma cultura tão diferente da brasileira.  
Tenho estado com refugiados iraquianos e sírios, to-
mado chás e cafés com eles. Em cada casa que en-
tramos levamos uma cesta com alimentos e mais do 
que isso, queremos levar a Esperança Viva - Jesus 
Cristo. A comida acaba depois de 1, 2 semanas, mas 
a Palavra de Deus gera frutos eternos. Tenho tido a 
oportunidade de compartilhar o Evangelho com os 
cristãos iraquianos, falar de como Deus trabalha para 
o bem daqueles que o amam, como é Jesus Cristo 
que nos fortalece, como nossa morada é celestial e 
não terrena e como a nossa maior necessidade foi 
suprida na Cruz - a salvação! Deus tem feito grandes 
coisas aqui, afinal, tudo que Ele faz é grande. É mara-
vilhoso ver cristãos sendo encorajados e crescendo 
na fé, e também, ver muçulmanos abrindo o coração 
pra ouvir sobre um Deus (cristão) de amor e proteção 
e em algumas casas, até compartilhar sobre Unigênito 
Filho de Deus. Continuem orando por mim, orem pe-
los missionários aqui, pelos refugiados, pela igreja do 
oriente, e pelo oriente médio. Orem para que Deus 
mande mais trabalhadores, orem para que a presença 
de Jesus Cristo invada essas casas. Sei que se Jesus 
estiver presente, toda essa realidade será transforma-
da. Ele é tudo que precisamos, Ele é tudo que temos! 
Um abraço forte! 
Vitor.  

Não caia em ruína! 
 

“Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, 
tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, 

tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de 
louvor, pensem nessas coisas.” (Filipenses 4:8) 

 
 

 Uma pesquisa recente revelou que os adolescentes 
estão gastando, em média, sete horas e meia por dia em 
atividades que envolvem equipamentos eletrônicos, incluindo: 
TV, vídeo game, escutar músicas, navegar na internet, enviar 
mensagens e e-mail. Essas coisas não são ruins, mas pode-
mos nos envolver tanto com uma cultura a ponto de perma-
necermos muito distantes das Escrituras. Então vamos nos 
certificar de que as nossas mentes e corações estão cheios 
da verdade de Deus. Romanos 12:1 nos diz: “Portanto, ir-
mãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofere-
çam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o 
culto racional de vocês.” Dar nossos corpos para Deus inclui 
nossas línguas (nossas palavras e o que dizemos para outras 
pessoas). Conforme Tiago 3:5 diz: “Semelhantemente, a lín-
gua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de gran-
des coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por 
uma simples fagulha.” Sugiro que você pense antes de falar. 
A próxima vez que tiver algo que você esteja prestes a falar, 
mas que não tem certeza se deve falar, não caia em ruína. 
 Lembre-se destas letras: R-U-I-N-A.  
R – Realidade; U – Utilidade; I – Inspiração; N – Necessi-
dade; A – Amor. Para não cair em ruína, devemos pensar 
em todos esses pontos: É real? É útil? É inspirador? É neces-
sário? É amoroso? Talvez você esteja pensando: se eu vi-
vesse de acordo com esse princípio eu não diria nada, ficaria 
quieto o tempo todo. Então, que assim seja. Apresente sua 
língua para Deus. Não somente isso, precisamos apresentar 
nossas mãos, nossos pés, nosso corpo para Ele. Provérbios 
6:17-19 diz que existem sete coisas que Deus detesta: "olhos 
altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue ino-
cente, coração que traça planos perversos, pés que se apres-
sam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha menti-
ras e aquele que provoca discórdia entre irmãos." Então a-
presente suas mãos, seus pés, sua língua, e seu corpo para 
Deus. 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 

 

Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos 

filhos de Israel que marchem.E tu, levanta a tua vara, e estende a 

tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel pas-

sem pelo meio do mar em seco.   Êxodo 14:15,16  

Mar Vermelho - Vitor Souza 

http://www.devocionaisdiarios.com/2017/03/nao-caia-em-ruina.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/12/1
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/3/5
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/6/17-19
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/14/15,16

