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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 

 

 
 
 
 

 
 

24 - ELIANE RODRIGUES OLIVEIRA (99680-6021) 

25 - SIMONE MARQUES F. DOS SANTOS 
26 - THALITA DAVANZO RODRIGUES 

27 - LUCIANA S. DE OLIVEIRA 

29 - ISRAEL DE CASTRO E SOUZA (99991-9883) 

23 a 29 de abril 

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 

Nos dias 14 e 16 comemoramos datas bastante significati-

vas do cristianismo: Sexta-feira santa ou da paixão e domin-

go de páscoa. Tivemos cultos especiais para  celebrar estas 

datas. Confira algumas fotos aqui e outras no facebook da 

igreja. 



“Certa vez, um homem contratou um carpintei-

ro para ajudar a arrumar algumas coisas na 

sua fazenda. O primeiro dia do carpinteiro foi 

bem difícil. O pneu do seu carro furou. A serra 

elétrica quebrou. Cortou o dedo. E ao final do 

dia, o seu carro não funcionou. O homem que 

contratou o carpinteiro ofereceu uma carona 

para casa. Durante o caminho, o carpinteiro 

não falou nada. Quando chegaram a sua casa, 

o carpinteiro convidou o homem para entrar e 

conhecer a sua família. Quando os dois homens 

estavam se encaminhando para a porta da 

frente, o carpinteiro parou junto a uma peque-

na árvore e gentilmente tocou as pontas dos 

galhos com as duas mãos. Depois de abrir a 

porta da sua casa, o carpinteiro transformou-

se. Os traços tensos do seu rosto transforma-

ram-se em um grande sorriso, e ele abraçou os 

seus filhos e beijou a sua esposa. Um pouco 

mais tarde, o carpinteiro acompanhou a sua 

visita até o carro. Assim que eles passaram pe-

la árvore, o homem perguntou: 

- Porque você tocou na planta antes de entrar 

em casa? 

- Ah! Esta é a minha Árvore dos Problemas.  Eu 

sei que não posso evitar ter problemas no meu 

trabalho, mas estes problemas não precisam 

chegar até os meus filhos e minha esposa. En-

tão, toda noite, eu deixo os meus problemas 

nesta Árvore quando chego em casa, e os pego 

no dia seguinte. E você quer 

saber de uma coisa? Toda ma-

nhã, quando eu volto para bus-

car os meus problemas, eles 

não são nem metade do tama-

nho que eu me lembro de ter 

deixado na noite anterior.” Au-

tor desconhecido 

 
 

 Uma excelente semana a 

todos! 

 
 

Deus é quem decide 
"Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto 
de nos ter sido confiado por ele o evangelho, não falamos 

para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos 
corações." (1 Tessalonicenses 2:4) 

 

O homem propõe, mas Deus impõe. Nós fazemos nossas 
escolhas, mas Deus decide o que Ele realmente quer fazer. E 
as escolhas de Deus nem sempre são as nossas escolhas. 
Lemos em 1 Samuel 8 que a nação de Israel queria um rei. 
Eles não estavam satisfeitos em serem governados por Deus 
através de juízes ou profetas. Eles queriam ser como as ou-
tras nações. Eles queriam uma figura política para ir à frente 
deles e assumir a liderança em batalhas. Então Deus deu o 
que eles queriam. Saul era mais alto que todos. Era mais 
bonito. Ele era o tipo de pessoa que sairia em capas de revis-
ta. Ele parecia ser a escolha perfeita sob o ponto de vista das 
pessoas. O problema era que, ao rejeitar o que Deus havia 
definido e escolher o seu próprio caminho, o povo de Israel 
estava contra si mesmo. E, finalmente, Saul arruinou as coi-
sas. Então Deus mostrou ao povo a Sua escolha: um jovem 
chamado Davi que cuidava das ovelhas do pai. Humilde pas-
tor de ovelhas, Davi não era o tipo de pessoa que o povo 
teria escolhido como rei, mas Deus viu nele uma pessoa que 
O buscava (veja 1 Samuel 13:14). Quando as pessoas fazem 
escolhas por líderes espirituais, elas tendem a vislumbrar 
certos tipos de pessoa, exatamente como Israel fez nos dias 
de Saul. Mas vemos pela história de Davi e Saul que Deus é 
quem faz a escolha final. Não importa se eles tenham altos 
graus de teologia ou participem de muitos seminários. Essas 
coisas são boas, mas não significam automaticamente que 
essas pessoas foram chamadas por Deus. Pessoas não po-
dem enviar pessoas para ministrar; só Deus pode. Tudo o 
que podemos é meramente ficar cientes de que Deus de fato 
chamou alguém para o Seu trabalho. Então se você acha que 
pode ser chamado para um ministério, independente do que 
imagine, comece por onde você está agora e fique atento e 
fiel às pequenas coisas. Faça essas coisas para a Glória de 
Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Cristãos de Tessalôni-
ca: "não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus" (1 
Tessalonicenses 2:4). Então não se preocupe se alguém 
percebe ou aplaude. Apenas sirva a Deus fielmente.  
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 

http://www.devocionaisdiarios.com/2017/04/deus-e-quem-decide.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1ts/2/4
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1sm/8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1sm/13/14
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1ts/2/4
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1ts/2/4

