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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 

Conheça aqui os membros da junta que foram escolhidos na eleição 
que aconteceu no dia 11 de dezembro e que assumirão  à partir de 19 
de março, data que inicia o ano eclesiástico de 2017. Nos próximos 
boletins apresentaremos os departamentos e ministérios existentes na 
igreja, quais são os propósitos e as atribuições de cada um. Assim 
você poderá conhecer a igreja da qual você faz parte ou está visitan-
do. No site da igreja como também no facebook você pode ter acesso 
a outras informações. Acesse www.nazarenolondrina.com.br 

 
 
 
 

16 - MARCELINA DOMINGOS  
17 - ALBA CLIVATI  
17 - GLAUCIA RENATA CARDOSO SOLA  
18 - ROGÉRIO TAKESHITA 
19 - MARIA APARECIDA CAMARGO  
21 - PAULO SERGIO PEREIRA  
 

15 a 21 de Janeiro 

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 

MNI- Edson e Noemy      MED– Elione e Renata        JNI– Vânia e Simone 

Junta do MED– Marcelina, Eliane, Júlia e Marisa (Sheila e Sueli) 

Mordomos-  Luiz Gonzaga, Cida Cremasco, Dalcimar e Antonio 

Ecônomos– Claudia, Rodrigo, Jaime e Weligton 



 Quando o fogo passa na floresta 
todos correm...o homem corre, os pássaros 
voam para outro abrigo e até o leão por 
mais forte, dominador e temido da floresta 
também corre. A única que não corre é a 
árvore. 
 
O fogo pergunta pra árvore: 

-Árvore, todos correram e 
você não vai correr? 
A árvore responde: -Eu 
sou árvore plantada por 
Deus, você passará por 

mim, queimará meus frutos e folhas, 
mas dentro de alguns meses eu volto 
a florescer porque a minha raiz você 
não queimará e minhas folhas, galhos 
e frutos novamente aparecerão, pois 

a árvore 
que Deus planta ninguém arran-
ca. 
 
Deus te 
susten-
tarás em 
toda sua 
vida 

nessa terra. 
Venha o 
fogo que 

vier, fica firme, pois VOCÊ é uma 

árvore plantada por Deus 

Mais importante que Deus? 
 

"Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o 
mundo, o amor do Pai não está nele." (1 João 2:15) 

 
Se você alguma vez plantou uma semente e viu ervas 
daninhas crescerem ao redor dela, você sabe que elas 
não surgem do nada para começarem a destruir tudo de 
forma repentina. É um processo gradual - tão gradual 
que não tem como perceber, se você tentar assistir. Mas 
se você colocar uma câmera perto e fizer um vídeo 
em  aceleração, vai perceber a erva daninha em ação, 
acabando com as outras plantas lentamente. Jesus con-
tou uma parábola sobre a semente que cai em diferen-
tes tipos de solo. A semente que caiu no solo e que foi 
envolvida com ervas daninhas foi eliminada logo quan-
do começou a crescer. Jesus explicou: "Quanto ao que 
foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a 
palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das 
riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera." (Mateus 
13:22) Há pessoas que rejeitam a Cristo sem uma razão 
prática, somente por desculpas. Para alguns, pode ser 
algo negativo às suas carreiras. Eles simplesmente têm 
um caminho que precisam trilhar. Eles têm responsabi-
lidades. Têm coisas a fazer. E, às vezes, essas coisas po-
dem ser mais importantes para eles do que Deus. Ou-
tros vão escolher pessoas ao invés de Jesus. A opinião 
dos outros sobre nós não deixa de ser importante de-
pois da adolescência; ainda nos importamos com o que 
pensam sobre nós. Ainda queremos que as pessoas gos-
tem de nós. Queremos ser aprovados pelos outros. E, às 
vezes, nós nos comprometemos com coisas absurdas só 
por causa do que os outros pensam de nós. Pedro negou 
a Jesus pelo que um completo estranho iria pensar dele. 
Mas se você deixar de andar com alguns amigos ou es-
quecer alguns prazeres ou coisas por Cristo, saiba disso: 
Deus irá mais do que te recompensar por isso. 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 

Adotado pelo país pela 41ª 

vez, o horário de verão se 

estenderá até o dia 19 de 

fevereiro de 2017, quando 

os relógios deverão voltar a 

ser ajustados em uma hora 

a menos.  

http://www.devocionaisdiarios.com/2017/01/mais-importante-que-deus.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/13/22

