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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 

Nos dias 18 e 19 de agosto aconteceu a conferência missionária e 
contou com a presença da missionária Carol que serve a Igreja do 
Nazareno na Argentina. A missionária Carol trouxe a palavra na 
sexta dando início a Conferência. 

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 

 
 
 
 

 
 
 

20 - SIMONE D. MOREIRA ROSSETI (98475-4745) 
23 - SOFIA MOREIRA ROSSETI 
24 – NATÁLIA PINE ALVES 
25 - DARCI R. BIRELLO 

20 a 26 de agosto  



  

A NECESSIDADE DE CONGREGAR 
 

Certo membro de igreja, sem 
nenhum aviso, deixou de par-
ticipar das reuniões. Após 
algumas semanas, o pastor 
decidiu visitá-lo. Era uma noi-
te muito fria. O pastor encon-
trou o homem em casa sozi-
nho, sentado diante da larei-
ra, onde ardia um fogo brilhante e acolhedor. Pensando 
saber a razão da visita, o homem deu as boas-vindas ao 
pastor, conduziu-o a uma grande cadeira perto da lareira e 
ficou quieto, esperando o sabão. O pastor acomodou-se 
confortavelmente no local indicado, mas não disse nada. No 
silêncio sério que se formara, apenas contemplava a dança 
das chamas em torno da lenha. Ao cabo de alguns minutos, 
o pastor cuidadosamente selecionou uma das brasas que 
se formara, a mais incandescente de todas, e empurrou-a 

para o lado. Voltou então a sentar-se, per-
manecendo silencioso e imóvel. O anfitrião 
prestava atenção a tudo, fascinado e quie-
to. Aos poucos, a chama da brasa solitária 
foi diminuindo, até que seu fogo apagou-se 
de vez. Em pouco tempo, o que antes era 

uma festa de calor e luz, agora não passava de um frio e 
morto pedaço de carvão recoberto de fuligem. Nenhuma 
palavra tinha sido dita desde o cumprimento inicial entre os 
dois amigos. O pastor, antes de sair, manipulou novamente 
o carvão frio e inútil, colocando-o de volta no meio do fogo. 
Quase que imediatamente ele tornou a incandescer, alimen-
tado pela luz e calor dos carvões ardentes em torno dele. 
Quando o pastor alcançou a porta 
para ir embora, seu anfitrião disse: - 
Obrigado por sua visita e pelo belíssi-
mo sermão. Estou voltando hoje mes-
mo à comunhão da igreja!” Todo a-
quele que é membro da igreja de 
Deus faz parte de uma grande foguei-
ra espiritual, cujo combustível é o Espírito Santo. Como Ele 
habita na comunhão, se nos afastarmos do grupo, em pou-
co tempo perderemos todo o brilho, até apagarmos de vez. 
Sendo assim, haja o que houver, não abandonemos nossa 
congregação, mas ajudemos uns aos outros a enxergar a 
bênção e o privilégio de se viver em família.  
 
 

Enviado pelo Rev.Eloi Moutinho via e-mail. 
 

 

Você também pode colaborar enviando sugestões, tex-
tos e devocionais para rosie@nazarenolondrina.com.br 

 
 

Vara e Cajado 

"A tua vara e o teu cajado me protegem." (Salmos 

23:4) 

A Bíblia fala muito sobre ovelhas, e menciona o fato de 
que nós mesmos somos como ovelhas. Ela também 
diz: "Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada 
um de nós se voltou para o seu próprio caminho 
[...]" (Isaías 53:6). A questão com as ovelhas é que e-
las precisam de pastores ao redor delas o tempo todo, 
guiando-as, protegendo-as e ajudando-as. Uma das 
passagens mais conhecidas da Bíblia sobre as ovelhas 
é o Salmo 23, escrito por Davi, um pastor. Começa: "O 
Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz 
em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tran-
quilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas 
da justiça, por amor do seu nome." (Salmos 23:1-3). As 
ovelhas precisam ser orientadas sobre quando é a ho-
ra de comer. E precisam ser informadas sobre quando 
é hora de se deitar e sobre quando beber um pouco de 
água. Elas não têm como se defender. Precisam do 
pastor para protegê-las, assim como nós também pre-
cisamos do nosso Pastor para nos proteger. Mas Davi 
continua dizendo: "Ainda que eu andasse pelo vale da 
sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu 
estás comigo; a tua vara e o teu cajado me conso-
lam." (Salmos 23:4)"  Um pastor usaria um cajado para 
manter as ovelhas onde elas deveriam estar, para guiá
-las. Da mesma forma, às vezes, quando nos desvia-
mos, Deus deve usar um cajado para nos trazer de 
volta. Se o cajado não funcionasse, no entanto, o pas-
tor tinha em mãos outro instrumento: uma vara. Um 
pastor usaria uma vara quando a situação fosse séria. 
Às vezes, Deus usará um cajado em nossas vidas. 
Mas às vezes Ele terá que usar uma vara. 
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