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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 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 

No dia 14 de outubro, o casal Nilza e 
Eloi completaram 50 anos de casa-
dos. Filhos, parentes, amigos e mem-
bros da igreja puderam compartilhar 
deste momento com eles. Queremos 
deixar registrado aqui a nossa admi-
ração e respeito pelo exemplo que 
são como líderes e pessoas de cará-
ter que vivem o verdadeiro cristianis-
mo. Parabéns e que as bênçãos do 
Senhor continuem sobre o casal. 

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 

 

 

 

 

O coral está retor-

nando nesta quinta-

feira com os ensaios 

e está aberto para 

novos participantes.  
 

Venha fazer parte deste ministério! 



Foram 7 anos...de ministério. Acredito que posso usar este termo 

porque encarei este compromisso como um ministério que em um 

momento de necessidade precisou de mim. Agora se encerra um 

ciclo, mas antes vou contar como começou... 

...contando um pouco de como iniciou...porque a obra continuará! 

O pastor Jeomakson no meio do tratamento da sua doença preci-

sou de ajuda para continuar a edição dos boletins que até então era 

responsabilidade dele e eu acompanhando todo aquele processo, 

percebi o quanto ele estava sobrecarregado. Eram as dores, os 

internamentos, então diante daquele quadro de sofrimento, eu me 

prontifiquei em ajudá-lo assumindo temporariamente a edição, po-

rém quando o pastor Jeomakson melhorou, eu disse: - Agora você 

já pode reassumir e continuar, então ele me falou: —Não, você 

continua, pois está indo muito bem. E eu continuei por 7 anos. 

 Desde então se passaram alguns anos, foram aproxima-

damente 384 boletins editados (todos arquivados tanto digitalmente 

quanto impressos) e mais de 1000 horas dedicadas a este ministé-

rio meio solitário, pois foi deitada na minha cama, outras vezes 

sentada no sofá da minha sala e até mesmo de um hotel, eu me 

dediquei a fazer o melhor. De uma maneira distante fiz parte de 

todos ministérios contribuindo com a edição de arte, mesmo sem 

ter formação para isso. Fazendo as fotos sempre que possível dos 

eventos realizados pelos departamentos. Me preocupei em ser 

neutra nos conteúdos inseridos, em proclamar de uma forma ou 

outra a verdade... Agora chegou a hora de deixar que alguém conti-

nue o trabalho que o pastor Jeomakson começou...  

“TUDO O QUE DEUS FAZ TEM UM PROPÓSITO” 

 

NOSSAS ESCOLHAS 

  A vida é repleta de escolhas. Elas determinam vários aspec-

tos do nosso futuro. Como resultado de nossas decisões ex-

perimentamos bênçãos ou maldições, sucessos ou fracas-

sos, tempos de refrigério ou dias de exaustão, a doçura das 

boas conversas ou a amargura dos desentendimentos. Nos-

sas decisões governam o ritmo da nossa existência, por algu-

mas delas avançamos, por outras regredimos e ainda por 

outras mais sucumbimos. 

  Há escolhas básicas. O casamento é uma delas. 

Quando somos bem sucedidos na vida conjugal tudo nos é 

facilitado. O homem bem resolvido nos limites de sua casa 

tem segurança para seguir avante em muitas outras esco-

lhas. Quando não, sua insegurança será evidente mesmo em 

pequenos detalhes de suas rotinas. A vida profissional tam-

bém demanda escolhas acertadas. Uma decisão inadequada 

acumula frustrações, e estas rapidamente se tornam fardos 

pesados, que dificilmente são removidos. Há (muitos) ho-

mens que envelhecem sem terem produzido, sem terem rea-

lizado. Muitos tentaram tudo e não chegaram a nada. O velho 

ditado chinês tem certa relevância: “Encontre o trabalho que 

você ama e nunca mais terá de trabalhar.” 

  A condição espiritual é a escolha crucial. Determi-

nante. Quando acertamos o nosso relacionamento com 

Deus, percebemos que outras áreas são naturalmente (re)

direcionadas. “Escolhei, hoje, a quem sirvais..., dizia Josué. 

Quando encontramos a vontade de Deus, uma segurança 

real toma a nossa mente e coração, gerando a certeza de 

que o futuro está sob o controle e a direção DELE, do único 

que pode e sabe todas as coisas, hoje e sempre. 

  E as suas escolhas recentes, quais têm sido? 

 Rev. Aguiar Valvassoura - Campinas/SP 

Devocional do boletim do dia 28 de março de 2010 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 
 

Fone: 9 9963-0016 -TIM 
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