
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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

04 – GABRIELLY VITÓRIA RIBEIRO DOS SANTOS 
05 - THAIS SILVA TIROLLA 
05 - MAURA DE OLIVEIRA FERNANDES  (98493-9215) 
07 - NICOLE RODRIGUES OLIVEIRA 

2 a 8 de julho 

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 

05 - ICQ / CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS  
12-14 - MEDDI / EBF 
ÀS SEXTAS - NAZATEEN / GINCANA DE FÉRIAS  
AOS SÁBADOS - CONEXÃO / AVIVAMENTO NO CONE-
XÃO 
29 -  CASAIS / NOITE SERTANEJA 

 

 
 
 
 

No dia 7/7 às 20h, o culto será na casa da Irmã Irene 
                 Endereço: Rua Alemanha, 479 



 

 

Jacó olhou para José e viu 

Um bom filho! 
 

Os dez irmãos olharam para José e viram 

Um sonhador inútil! 
 

Os viajantes olharam para José e viram 

um escravo!! 
 

Potifar olhou para José e viu 

Um bom servo !! 
 

A mulher de Potifar olhou para José e viu 

Um amante em potencial! 
 

Os presos viram em José um prisioneiro! 

Como errado foram todos eles !! 
 

Deus olhou para José e viu 

Um primeiro-ministro do Egito em espera !! 
 

Não desanime com o que as pessoas vêem em vo-

cê !! Seja encorajado pelo que Deus vê em Você !! 
 

Nunca subestime a pessoa próxima a você, porque 

você nunca sabe o que o Senhor depositou naquela 

pessoa. 
 

Lembre-se que Davi conseguiu a unção de se tornar 

um Rei enquanto era uma criança simples pastore-

ando ovelhas. 
 

Ester era uma menina órfã simples, mas ela era 

uma rainha em espera. 
 

Vamos compartilhar o amor de Deus e tornar o 

mundo um lugar melhor para viver. 

  

NÃO IMPORTA COMO AS PESSOAS VÊEM VOCÊ, IM-

PORTA COMO DEUS O VÊ. 
   

Ninguém pode deter o plano de Deus na sua vida... 

 Pense nisso! 

 

A ESSÊNCIA DA VIDA CRISTÃ                                                                 

Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, 

façais vós também” (João 13.15). O texto nos mostra que 

para ter uma verdadeira vida cristã, devemos buscar diaria-

mente seguir o exemplo de Cristo. Devemos entender que 

não somos maiores que o mestre. Se ELE nos deixou o e-

xemplo, deve ser seguido por cada um de nós. No evangelho 

de João, capítulo 13:12-20, Jesus nos dá um exemplo de 

humildade. ELE lavou os pés dos discípulos. Não apenas 

daqueles que permaneceriam seguindo-O, mas os pés de 

Judas, o traidor, também! A pergunta é: Você ministraria com 

humildade a uma pessoa que você soubesse que mais tarde 

viria a lhe trair? A Essência da verdadeira vida cristã, consis-

te em obedecer a Jesus e seguir o SEU exemplo. Precisa-

mos despertar o desejo de conhecer Jesus. tanto em nossa 

própria vida, quanto na vida de outras pessoas. Em Filipen-

ses capítulo 3:8-10, Paulo nos mostra como despertar esse 

desejo, pois ele renunciou a tudo que a vida lhe podia ofere-

cer por amor a Cristo e assim ganhar  a salvação.  Quando 

conhecemos a Cristo, fazendo DELE o SENHOR de nossas 

vidas, passamos a viver uma verdadeira vida cristã. Seguindo 

o exemplo de humildade de Jesus, obedecendo aos SEUS 

mandamentos, e o conhecendo, mediante uma relação de 

busca e aperfeiçoamento constante em nossas vidas, temos 

o privilégio de colocar todas as nossas esperanças NELE. O 

cristão deve ter uma visão voltada para a eternidade. Colo-

cando as suas esperanças no Deus Vivo, aquele que pode 

todas as coisas e para o qual nada é impossível! Uma vida 

cristã verdadeira é uma vida que: - Agrada a Cristo. É uma 

vida de obediência à Sua Palavra. Que anda assim como Ele 

andou, e procura sempre glorificá-lo em todo seu estilo de 

viver. Siga o exemplo do Senhor Jesus Cristo em sua vida, e 

torne-se um verdadeiro cristão em toda sua essência de vida.                                  

 

Rev. Eloi Moutinho 

Informativo  Semanal    Ano XVIII   nº 25   2/7/2017 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 


