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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) 

    

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 

 
 

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           
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27 - ANTÔNIO TENÓRIO DE ALMEIDA 

28 - RAYANE KELLY LEANDRO DA SILVEIRA 

29 - GABRIELLE SANTOS MAIA DE OLIVEIRA 

29 – ALINE DAVANZO RODRIGUES 

30 - ANA LETÍCIA MOUTINHO EVANGELISTA 

31 – NICOLAS TAKESHITA  
01 - FABIANO NAKANISHI 

27 de agosto a 2 de setembro 

Uma nova família foi recebida como parte do corpo de membre-

sia da igreja: o casal Vilma e Gilmar e seus filhos João Pedro e 

Ana Luíza. 

No dia 19 de agosto aconteceu o segundo dia da conferência missionária com 
duas oficinas: Vitor Mattos falou sobre o Oriente Médio, a guerra na Síria e a 
sua experiência na Jordânia com os refugiados e a oficina da Carol que falou 
sobre o projeto do Vivendo a Grande Comissão e sua vida em Pilar na Argenti-
na. A Conferência encerrou com um delicioso café e o devocional do Vitor. 



  

 

Um rei mandou seu filho estudar no templo de um gran-
de Mestre, com o objetivo de prepará-lo para ser uma 
grande pessoa. Quando o príncipe chegou ao templo, o 
Mestre o mandou sozinho para uma floresta. Ele deveria 
voltar um ano depois, com a tarefa de descrever todos 
os sons da floresta. Quando o príncipe retornou ao tem-
plo, após um ano, o Mestre lhe pediu para descrever 
todos os sons que conseguira ouvir. Então disse o prínci-
pe: 
- Mestre, pude ouvir o canto dos pássaros, o barulho das 
folhas, o alvoroço dos beija-flores, a brisa batendo na 
grama, o zumbido das abelhas, o barulho do vento cor-
tando os céus... 
E ao terminar o seu relato, o Mestre pediu que o príncipe 
retornasse à floresta, para ouvir tudo o mais que fosse 
possível. Apesar de intrigado, o príncipe obedeceu a 
ordem do Mestre, pensando: 
- Não entendo, eu já distingui todos os sons da floresta... 
Por dias e noites ficou sozinho ouvindo, ouvindo, ouvin-
do... mas não conseguiu distinguir nada de novo além 
daquilo que havia dito ao Mestre. Porém, certa manhã, 
começou a distinguir sons vagos, diferentes de tudo o 
que ouvira antes. E quanto mais prestava atenção, mais 
claros os sons se tornavam. Uma sensação de encanta-
mento tomou conta do rapaz. Pensou: 
- Esses devem ser os sons que o Mestre queria que eu 
ouvisse... 
E sem pressa, ficou ali ouvindo e ouvindo, pacientemen-
te. Queria ter certeza de que estava no caminho certo. 
Quando retornou ao templo, o Mestre lhe perguntou o 
que mais conseguira ouvir. Paciente e respeitosamente o 
príncipe disse: 
- Mestre, quando prestei atenção pude ouvir o inaudível 
som das flores se abrindo, o som do sol nascendo e a-
quecendo a terra e da grama bebendo o orvalho da noi-
te... 
O Mestre sorrindo, acenou com a cabeça em sinal de 
aprovação, e disse: 
- Ouvir o inaudível é ter a calma necessária para se tor-
nar uma grande pessoa. Apenas quando se aprende a 
ouvir o coração das pessoas, seus sentimentos mudos, 
seus medos não confessados e suas queixas silencio-
sas, uma pessoa pode inspirar confiança ao seu redor; 
entender o que está errado e atender às reais necessida-
des de cada um.                         (Extraído) 

 

Dando testemunho 
 

"Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para 

que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa 

comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cris-

to." (1 João 1:3) 
 

Se você testemunhasse um acidente e depois fosse in-

terrogado por um policial, esperar-se-ia que você rela-

tasse os fatos que testemunhou fidedignamente. Você 

não deveria embelezar o seu testemunho ou torná-lo 

mais divertido ou mais interessante, nem adaptá-lo ao 

seu ponto-de-vista particular. Você deveria simples-

mente dizer aquilo que viu ao oficial. O apóstolo Paulo 

disse aos anciãos da igreja em Efésios: "Vocês sabem 

como vivi todo o tempo em que estive com vocês, des-

de o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. 

Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas 

[...] não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveito-

so, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em 

casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles 

precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé 

em nosso Senhor Jesus" (Atos 20:18-21). Como cris-

tãos, também devemos testemunhar aquilo que vimos. 

O apóstolo João escreveu: "Nós lhes proclamamos o 

que vimos e ouvimos para que vocês também tenham 

comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e 

com seu Filho Jesus Cristo" (1 João 1:3). Se você esti-

ver caminhando com Deus como deveria, se estiver 

passando tempo lendo a Sua Palavra e se estiver cres-

cendo espiritualmente, você é uma testemunha. O seu 

testemunho simplesmente irá transbordar de você, a 

partir de uma vida cheia de Cristo. Mas se você acha 

difícil contar aos outros sobre Jesus, isso precisa ser 

revisto, pois como um seguidor de Cristo, isto deveria 

simplesmente transbordar de sua vida.  
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E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 
 

Fone: 9 9963-0016 -TIM 

  

 

 PRIMEIRA  

 IGREJA DO NAZARENO 
                        LONDRINA - PARANÁ 

 

E CONTRIBUA... 

TRAZENDO UM ALIMENTO OU 

PRODUTO DE LIMPEZA/ HIGIENE 

PARA O MINISTÉRIO MÃOS ESTEN-

DIDAS 

http://www.devocionaisdiarios.com/2017/08/dando-testemunho.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/1/3
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/20/18-21
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/1/3

