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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 

 

 
 

22 - NEUCI ROSSITO AGUAYO 
25 – ANDREIA AP. DA SILVA SANTOS 
25 – THEO GOMES DE OLIVEIRA REIS 
27 - IVANILDE DOS REIS DIAS - 99925-5415 
28 - BEATRIZ ROSA FONSECA - 99650-6064 

22 a 28 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 

Esquerda p/ a  direita - Reverendo Eloi casado com Maria Nilza e 
pai de cinco filhos: Claudio, Ricardo, Samuel, Ana Paula e Débora.  
 
 

Pastora Mariana casada com Clóvis e mãe de duas filhas: Stephani-
e, Emanuelle e o Enzo que está à caminho. 

Reverendo Israel casado com Rosirene Terezinha e pai de dois 
filhos: Rafael e Vitor. 
 

 
 
 

“E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros 
para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de 
preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de 
Cristo seja edificado.” Ef. 4:11-12  

Pastor Daniel casado com Leonice Augusta e pai de três filhas: 
Raphaella, Bruna e Kamilla. 
 
 

Reverendo Luiz Ernesto casado com Caroliny. 

Nos próximos boletins apresentaremos os departamentos e ministé-
rios existentes na igreja, quais são os propósitos e as atribuições de 
cada um e para começarmos apresentaremos os pastores e suas 
esposas, estes que fazem parte da equipe pastoral. 

https://www.bibliaon.com/versiculo/efesios_4_11-12/


  

 Um homem rico olhou através de sua janela e viu 
um homem pobre que escolhe algo de seu caixote de lixo. 
Ao ver aquela cena o homem rico disse: agradeço a Deus 
que eu não sou pobre. O pobre homem olhou ao redor e viu 
um homem nu se comportar mal na rua. Ao ver a cena o 
pobre disse: Graças a Deus eu não estou louco. O louco 

olhou para frente e viu 
uma ambulância carregan-
do um paciente. Ao ver 
aquilo o louco disse: Gra-
ças a Deus não estou do-
ente. Então uma pessoa 
doente no hospital viu um 
carrinho levando um corpo 

morto para o necrotério. Ao ver a cena o doente disse: Gra-
ças a Deus eu não estou morto. Só uma pessoa morta não 
pode agradecer a Deus. Por que você não agradece a Deus 
hoje por todas as suas bênçãos e pelo dom da vida, por 
outro belo dia. 
O que é a vida. 
Você já parou para apen-
sar e refletir o que é a 
vida? 
Para entender a vida me-
lhor, você tem que ir a três 
locais: 
 

Hospital 
Prisão 
Cemitério 

 
No hospital, você vai entender que nada é mais bonito do 
que a saúde. 
Na prisão, você verá que a liberdade é a coisa mais precio-
sa. 
No cemitério, você vai perceber que a vida não vale nada. 

O chão que nós cami-
nhamos hoje será nosso 
telhado amanhã.  
 
Triste verdade: Todos 
viemos com “nada” e 
iremos com “nada”. Va-
mos, portanto, permane-
cer humildes e ser agra-
decidos a Deus em todos 

os momentos por tudo. 

 

Quando a morte pereceu 
"O último inimigo a ser destruído é a morte." (1 Coríntios 15:26) 

Steve Jobs, num discurso de formatura na Universidade de 

Stanford em 2005, disse sobre a morte: “Ninguém quer mor-

rer. Mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem 

morrer para chegar lá. E ainda assim a morte é o destino que 

todos compartilhamos. Ninguém jamais escapou dela. E é 

assim que deve ser, porque a morte é muito provavelmente a 

melhor invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Ela 

limpa o velho para abrir caminho para o novo. Neste momen-

to, o novo são vocês, mas algum dia, não muito distante, vo-

cê gradualmente se tornará um velho e será varrido. Desculpa 

ser tão dramático, mas essa é a mais pura verdade.” 

Há alguma verdade na declaração de Jobs. Ele está 

certo quando disse que a morte é o destino que todos nós 

compartilhamos e que ninguém jamais escapou dela. No en-

tanto, não concordo com a sua afirmação de que "A morte é 

muito provavelmente a melhor invenção da vida." Não é a 

melhor invenção da vida. Na verdade, é a pior. A Bíblia nos 

diz que a morte não é um amigo. A morte é um inimigo: "O 

último inimigo a ser destruído é a morte" (1 Coríntios 15:26). 

A morte nunca foi uma parte do plano original de Deus. 

Quando Deus pôs Adão e Eva no Jardim do Éden, Ele lhes 

disse para ficarem longe da Árvore do Conhecimento do 

Bem e do Mal. Mas eles comeram o fruto proibido e o peca-

do entrou no mundo. E, juntamente com o pecado, a enfermi-

dade da carne, o envelhecimento e, é claro, a morte. Mas o 

que foi perdido naquele jardim foi comprado na cruz do Cal-

vário. Jesus veio para morrer na cruz para comprar de volta o 

que foi perdido. A morte pereceu quando Cristo ascendeu.   
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 

http://www.devocionaisdiarios.com/2017/01/quando-morte-pereceu.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/15/26

