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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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Weligton M. Coelho 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Elione Freitas 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vânia Matos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 17 de setembro aconteceu o culto de Alabastro onde esteve ministran-
do a palavra de Deus, os missionários Ricardo e Tina Matioli.  

 

 

E CONTRIBUA... 

 

TRAZENDO UM ALIMENTO OU PRO-
DUTO DE LIMPEZA/ HIGIENE PARA O 
MINISTÉRIO MÃOS ESTENDIDAS 



  

 

A HISTÓRIA DOS IPÊS 

Como estamos contemplando a 

beleza dos Ipês lembrei das histó-

rias contadas pelo pai de uma 

grande amiga, Certa vez contou 

uma linda história sobre o ipê: 

Quando Deus estava preparando 

o mundo, se reuniu em uma tarde 

com todas as árvores. Ele pediu 

para que cada árvore escolhesse 

que época gostaria de florescer e embelezar a terra. Foi 

aquela alegria. Outono, verão, Primavera, diziam!!! Porém 

Deus observou que nem uma escolhia a estação do inverno. 

Então Deus parou a reunião é perguntou: – Por que nin-

guém escolhe a época do inverno?!? Cada um tinha sua 

razão. Muito seco! muito frio!..muita queimada! Então Deus 

pediu um favor. Eu preciso de pelo menos uma árvore, que 

embeleze o inverno, que seja corajosa, para enfrentar o frio, 

a seca e as queimadas e no frio embelezar o mundo… To-

dos ficaram em silêncio. Foi então que uma árvore quietinha 

lá no fundo, balançou as folhas e disse: _ Eu vou! E Deus 

com um sorriso perguntou: – Qual seu nome minha filha?! 

— Me chamo Ipê, senhor! As outras árvores ficaram espan-

tadas com a coragem do Ipê em querer florescer no inverno. 

Então Deus respondeu: – Por atender meu pedido farei com 

que você floresça no inverno não só com uma cor. Para que 

também no inverno o mundo seja colorido. Como agradeci-

mento, terás diferentes cores e texturas, sua linhagem será 

enorme. E assim Deus fez uma das mais lindas árvores que 

da cor ao inverno. E por isso temos os Ipês: 

Branco, Amarelo, Amarelo do Brejo, Amarelo da Casca Lisa, 

Amarelo do Cerrado, Rosa, Roxo, Roxo Bola, Roxo da Ma-

ta, Púrpura. Que sejamos como os ipês, que saibamos 

florir nos invernos da vida!  (De José Hermes Sandoval ) 

 
 

 

Pai, perdoa-lhes 

  

 Um menino de 12 anos, ao fazer uma visita 
escolar a um museu, grudou uma bola de chicletes nu-
ma pintura que valia 1,5 milhão de dólares. A goma de 
mascar deixou uma mancha do tamanho de uma moe-
da no quadro famoso A Baía, de Frankenthaler. Os 
peritos do museu não tinham certeza se conseguiriam 
remover aquela mancha totalmente. O menino foi sus-
penso da escola. Um representante da instituição de 
ensino disse: ―Acho que ele não entendeu as conse-
qüências do seu ato.‖ 

 

 Em Lucas 23, Jesus pronunciou uma oração 
poderosa a favor de pessoas que não compreendiam 
as conseqüências do que estavam fazendo. Ele pediu 
ao Seu Pai celestial que perdoasse aqueles que o es-
tavam crucificando (v.34). Eles não valorizaram o Filho 
de Deus — açoitando-o, cuspindo nele, ridicularizando-
o e colocando uma coroa de espinhos em Sua cabeça. 
Traspassaram Suas mãos e pés com pregos e com 
uma lança feriram-lhe o lado. Embora eles não enten-
dessem todo o alcance de seus atos, por meio da mor-
te de Seu Filho, Deus ofereceu perdão a todos os que 
se arrependessem e cressem — até mesmo aos que 
mataram Jesus. 

 

 Por causa do pecado, todos nós fizemos parte 
do ato de crucificar Jesus. As boas-novas significam 
que Deus é gracioso. Ele quer perdoar e remover a 
mancha do pecado e dar-nos uma segunda chance, 
por meio de Seu Filho. 
 
Ninguém é mau demais para que não seja ser per-

doado por Deus.  
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