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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) 
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Dalcimar Zanoni 
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Weligton M. Coelho 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 
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Elione Freitas 
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Edson Batista 
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23 - ALEXANDRE GABRIEL CARDOSO SOLA 
26 - HADYJA MONIQUE SPLENDOR LINO 

21 a 27 de maio 

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 13 de maio, a JNI e o Nazateen organizaram um delicioso 

jantar para as mães e a palavra foi ministrada pela missionária 

Rosa depois de uma dinâmica com declarações. Outras fotos no 

facebook da igreja: nazareno londrina. 



 
 

 

 

 
 

10 mandamentos para paz 

na família 

  

  

1-Tenha fé e viva a Palavra de Deus, amando o Próximo 
como a si mesmo; 
 
2-Ame-se, confie em si mesmo, em sua família e ajude a 
criar um ambiente de amor e paz ao seu redor; 
 
3-Reserve momentos para brincar e se divertir com sua famí-
lia, pois a criança aprende brincando e a diversão aproxima 
as pessoas; 
 
4-Eduque seu filho através da conversa, do carinho e do 
apoio e tome cuidado: quem bate para ensinar está ensinan-
do a bater; 
 
5-Participe com sua família da vida da comunidade, evitan-
do as más companhias e diversões que incentivam a violên-
cia; 
 
6-Procure resolver os problemas com calma e aprenda com 
as situações difíceis, buscando em tudo o seu lado positi-
vo; 
 
7-Partilhe seus sentimentos com sinceridade, dizendo o 
que você é e ouvindo o que os outros têm a dizer; 
 
8-Respeite as pessoas que pensam diferente de você, pois 
as diferenças são uma verdadeira riqueza para cada um e 
para o grupo; 
 
9-Dê bons exemplos, pois a melhor palavra é o nosso jeito 
de ser; 
 
10-Peça desculpas quando ofender alguém e perdoe de co-
ração quando se sentir ofendido, pois o perdão é o maior 
gesto de amor que podemos demonstrar pela sua família. 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 

Designa-se por família o conjunto 

de pessoas que possuem grau de 

parentesco entre si e vivem na 

mesma casa formando um lar  

A família é uma árvore 
de amor 

  Existem no mundo diferentes famí-
lias. Família grande, família pequena… Família com 
pai, mãe e filhos, família com casal e um cachorro, 
família com pai e filhos, família com mãe e filhos, 
família em que os avós são os pais, família de san-
gue, e família de coração. 
 A família é o amor que plantamos em solo 
fértil, com raiz forte e que cultivamos e cuidamos 
constantemente, para que brotem belas flores e 
bons frutos. Não é à toa que se compara a família a 
uma árvore. Afinal, o que é a família senão vários 
galhos unidos pela mesma 
raiz, e sustentados por um 
tronco comum, que precisa 
ser forte para suportar as in-
tempéries da vida. 
 A família é feita de 
laços para durar. Não importa 
se é família de sangue ou de 
coração. O importante é que 
exista amor. As famílias de 
verdade são formadas por pessoas unidas, que se 
apoiam incondicionalmente, que querem o bem do 
outro, que se sacrificam reciprocamente sem pedir 
nada em troca, que celebram as conquistas e alegri-
as da vida juntas, e que oferecem os ombros como 
suporte para a dor e para o choro. 
 Há famílias que são planejadas, plantadas 
desde a primeira semente. Há famílias que brotam 
por acaso, em um solo pouco fértil. Mas as famílias 
realmente felizes, são aquelas que nutrem a vida de 
amor! 

https://www.mundodasmensagens.com/mensagem/a-familia-e-uma-arvore-de-amor.html
https://www.mundodasmensagens.com/mensagem/a-familia-e-uma-arvore-de-amor.html

