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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 período de 12 a 14 de julho aconteceu a EBF com uma 
programação para as crianças aprenderem mais da palavra 
de Deus como também um tempo de diversão. O tema desse 
ano foi: “Vinde a mim” tendo como versículo chave: “Deixai vir 
a mim os pequeninos e não os impeçais...” As fotos abaixo 
são do encerramento. Confira outras no facebook da igreja. 

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 pastor roubou a nossa colher! 
Certa feita, o pastor foi visitar um 
casal de sua igreja, pois eles se 
queixavam de tudo, e pensavam 
em abandonar a fé. Depois da 
oração em família e do jantar, 
assim que ele saiu, a esposa dis-
se ao marido: "Eu acho que o 
pastor roubou a nossa colher de ouro!" Esse ocorrido 
a incomodou durante meses. Sete meses depois o 
casal continuava frio na fé, e novamente convidaram 
o pastor para mais uma visita. Incapaz de resistir, a 
mulher perguntou: "Pastor, você roubou a nossa co-
lher de ouro na visita passada?" Ele respondeu: "Não, 
eu a deixei dentro da sua Bíblia." 
 

AMIGO 
Durante toda minha vida, muitas pessoas passaram 
por mim, dia após dia. Mas somente algumas dessas 
pessoas, ficaram para sempre em minha memória. 
Essas pessoas são ditas amigas, e as levarei para 
sempre em meu coração. Às vezes pelo simples fato 
de terem cruzado meu caminho, às vezes pelo sim-
ples fato de terem dito uma única palavra de conforto 
quando eu precisei. Às vezes por terem me dado um 
minuto de sua atenção, e me ouvido falar de minhas 
angústias, medos, vitórias, derrotas... Às vezes por 
terem confiado em 
mim, e me contado 
também seus pro-
blemas, angústias, 
vitórias, derrotas. 
Isso é ser amigo: é 
ouvir, é confiar, é 
amar. E amigos de 
verdade ficam para 
sempre em nossos 
corações, assim 
como as pegadas 
na alma, que são 
eternas. 

Extraído 

 

PORQUE SOU DIZIMISTA 
 

1. Sou dizimista porque o dízimo é santo (Lv 27,30-32). 
 

2. Sou dizimista porque quero ser participante das grandes bênçãos 

(Ml 3,11-12). 
 

3. Sou dizimista porque amo a obra de Deus na face da terra (Ml 

3,10). 
 

4. Sou dizimista porque quero ser abençoado (Ml 3,9). 
 

5. Sou dizimista porque não ficarei devendo a Deus (Lv 27,13-31). 
 

6. Sou dizimista porque Deus é dono de tudo (Sl 24; Ag 2,8). 
 

7. Sou dizimista porque do mesmo modo serei participante da casa 

de Deus (Dt 14,23). 
 

8. Sou dizimista porque Deus ama a quem dá com alegria (2Cor 

9,7). 
 

9. Sou dizimista porque tudo vem das mãos de Deus (1Cr 29,14). 
 

10. Sou dizimista porque não sou avarento (1Tm 6,10). 
 

11. Sou dizimista porque meu tesouro está nos céus (Mt 6,19-21). 
 

12. Sou dizimista porque Deus diz: “Fazei prova de mim” (Ml 

3,10). 
 

13. Sou dizimista porque meu salário não será pago em bolsa fura-

da (Ag 6). 
 

14. Sou dizimista porque também é de minha responsabilidade o 

sustento da Igreja (Ml 3,10). 
 

15. Sou dizimista porque quero ter a consciência tranquila (1Tm 

1,19). 
 

20. Sou dizimista porque Abraão, o pai da foi Gên. 14:18-20 
 

“E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória há de suprir em 

Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus 

(Fil.4:19)                       

  Rev.  Eloi Moutinho  

Informativo  Semanal    Ano XVIII   nº 28   23/7/2017 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
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Fone: 9 9963-0016 -TIM 
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