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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

28 - ELIONE DA SILVA FREITAS  
29 - FÁTIMA CARNELÓS ZANGIROLANI 
31 - WELINGTON DE MATTOS COELHO  
01 – DAYANE RIBEIRO DOS SANTOS  

28 de maio a 3 de junho 

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 

PALESTRA SOBRE SAÚDE DR. EDUARDO L. ZANONI - 20/5 

3 - MC / JANTAR ROMÂNTICO PARA CASAIS 
10 -  MNI / PROMOÇÃO DE MISSÕES 
15 - MEDDI / CONFERENCIA MISSIONÁRIA INFANTIL  
17 -  ML / SEMINÁRIO DE ÁUDIO E ADORAÇÃO 
16 – HH / REUNIÃO DE HOMENS 
24-25 – ANIVERSÁRIO DA IGREJA - 28 ANOS 

LANÇAMENTO DO CONGRESSO PLENITUDE - 20/05 

DESPEDIDA DO GUSTAVO - MUDANÇA PARA CURITIBA 21/5 



 

Susannah Wesley, um exemplo de mulher 
 

Filha de uma família de puritanos ingleses, ela aceitou ir 
para a Igreja Anglicana, onde seu marido Samuel Wes-
ley exercia o ministério de pastor, na pequena paróquia 
de Epworth, na Inglaterra. Ele era conhecido por não 
entender o limite – ou a diferença – entre disciplina e 
controle excessivo. Sua rigidez em relação às ovelhas 
levou alguns de seu rebanho a odiá-lo. O ápice da perse-
guição culminou em dois incêndios a sua casa. No se-
gundo, a residência dos Wesley foi totalmente destruída. 
A tudo isso Susannah, que foi mãe de 19 filhos, suportou 
para dar uma boa formação a sua prole. Seu jeito e mo-
do de agir com eles, desde a idade mais tenra, estão 
registrados principalmente no diário pessoal de John 
Wesley. Ela entendia o compromisso da maternidade 
como a responsabilidade de educar e formar homens e 
mulheres de Deus. Era a responsável pela alfabetização 
e evangelização dos próprios filhos. Durante seis horas, 
recebia ensinamentos suficientes para aprender todo o 
alfabeto. Na segunda aula, já começava a aprender a 
decifrar as palavras, utilizando como base o primeiro 
livro da Bíblia, Gênesis. Conta o escritor Mateo Lelièvre, 
autor da biografia John Wesley – sua vida e obra 
(Editora Vida), que, certa vez, Samuel disse-lhe: “Acho 
admirável sua paciência, porque você repetiu a mesma 
coisa nos ouvidos dessa criança nada menos do que 
vinte vezes”. Ela respondeu: “Teria perdido o meu tem-
po, se a tivesse repetido somente dezenove, pois foi só 
na vigésima vez que cumpri o meu objetivo”. Mas não 
era só. Susannah preocupava-se em demasia com a 
felicidade e realização de seus filhos. Ela também ensi-
nou às crianças a importância de compartilhar o amor de 
Deus através da evangelização. Durante uma viagem de 
seu esposo, ela reunia filhos e criados na cozinha de sua 
casa, nas tardes de domingo para cultos voltados a este 
assunto. A programação cresceu tanto que os vizinhos 

pediram 
para partici-
par, che-
gando ao 
número de 
200 partici-
pantes por 
reunião. 

 

 
 

 

 

IGREJA - FAMÍLIA DE DEUS 
 
“Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forastei-
ros, mas concidadãos dos santos e membros da família 
de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos 
e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angu-
lar”. Efésios 2.19-20  
 
 
 Deus nos criou para vivermos em família. E 
este o desejo natural de sermos parte de algo que nos 
faça sentir aceitos, aprovados, úteis, respeitados e 
considerados. Mesmo que não tenhamos recebido isso 
de nossa família biológica. Deus nos coloca em famí-
lias espirituais, nas quais ampliamos relacionamentos 
importantes. 

 
 

 Deus é o Pai. Portanto somos seus filhos. To-
dos aqueles que creem em Jesus são, portanto irmãos. 
Somos numerosos para morar na mesma casa e de 
modo que Deus nos coloca em casas separadas, cha-
madas igrejas. Nossos relacionamentos dentro da fa-
mília da igreja são fundamentais para nosso bem-estar.   

 

 A Palavra de Deus diz que somos membros de 
um corpo de modo que “quando um membro sofre, to-
dos os outros sofrem com ele; quando um membro é 
honrado, todos os outros se alegram com ele”. Só de-
sempenhamos os propósitos de Deus quando interagi-
mos com as pessoas que Ele coloca em nossa vida.  

 
 

 Como anda os seus relacionamentos, tem dei-
xado Deus escolher com quem irá andar? Ele não quer 
que andemos com pessoas que nos faz desviar e que 
exerce más influências e com isso deixamos os Seus 
caminhos. 
 
 

Pr. Daniel de Mattos 
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E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 


