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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                                                                                           

 

 Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: faleconosco@nazarenolondrina.com.br 

Facebook e site: nazareno londrina 

 

 
 
 
 

03 - CAROLINY GUIMARÃES - 999121257 
08 - MARIA APARECIDA TIROLLA RODRIGUES - 98423-7331 
09 - DANILO JOSÉ RICARDO  

3 a 9 de setembro 

No dia 26 de agosto aconteceu a Festa das Nações. Dentro do templo teve um 
culto com a ministração dos missionários Vinicius e Bruna que serviram em 
Moçambique e atualmente ajudando na agência da MIAF. Em seguida todos 
foram convidados para prestigiarem as barracas de alimentos que os ministé-
rios gentilmente montaram para contribuir com as missões da igreja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
01 –  CONEXÃO JNI / LUAL 
02 – JANTAR PARA MULHERES  
07  – CONEXÃO JNI / EVANGELISMO 
16 – MEDDI / JANTAR INFANTIL 
17 – MNI / ALABASTRO 

 

 

 

E CONTRIBUA... 

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



  

 
 

Há uma igreja nos EUA chamada "Almighty God 
Tabernacle" (Tabernáculo do Deus Todo-
Poderoso). Num sábado à noite o pastor dessa 
igreja ficou trabalhando até mais tarde e decidiu 
chamar sua esposa por telefone antes de voltar 
para casa. Era por volta das 22h. A esposa não 
atendeu ao telefone, apesar do pastor deixar tocar 
várias vezes. Ele pensou que sua esposa estives-
se ocupada e continuou a fazer mais algumas coi-
sas. Mais tarde, ele tentou de novo e sua esposa 
atendeu de imediato. Ele perguntou por que ela 
não havia atendido antes e ela disse que o telefo-
ne sequer havia tocado. O pastor ficou bravo, es-
quecendo-se de que deveria ser um marido com-
preensivo. Na segunda-feira seguinte, o pastor re-
cebeu um telefonema no escritório da igreja do nú-
mero que ele havia discado no sábado à noite. O 
homem com quem falava queria saber o por que o 
pastor havia ligado para ele no sábado. O pastor 
não entendeu o que aquele homem estava dizen-
do. Então, o homem disse: "O meu telefone tocou, 
tocou, mas eu não respondi.” O pastor então lem-
brou-se do engano e pediu desculpas por pertubá-
lo, explicando que ele havia tentado falar com sua 
esposa. O homem respondeu: "Tudo bem. Deixe-
me contar minha história: Eu estava planejando me 
suicidar no sábado à noite. Antes, porém, eu orei 
dizendo: 'Deus, se tu existes e estás me ouvindo e 
não queres que eu faça isso, dá-me um sinal, ago-
ra. "Naquele momento, o telefone começou a to-
car.Eu olhei para o identificador de chamadas e lá 
estava escrito: "Almighty God" (Deus Todo-
Poderoso). E eu fiquei com medo de atender!" 
Nem sempre podemos saber a importância de um 
telefonema ou e-mail enviado a um amigo ou até 
por engano a alguma pessoa. Não se chateie se, 
de repente, perceber que o fez por engano. 
 
Você também pode colaborar enviando sugestões, tex-
tos e devocionais para rosie@nazarenolondrina.com.br 

 
 

Os três objetivos da Igreja 

 

"Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras 

daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. 

Conheço as suas obras; você tem fama de estar vivo, mas 

está morto. Esteja atento! Fortaleça o que resta e que estava 

para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do 

meu Deus." (Apocalipse 3:1-2) 

 

Você já viu como são os sets de filmagens? Nunca são como 
aparecem nos filmes. Tudo parece ser menor ou falso. Aque-
le belo e alto edifício que você na tela pode ser somente uma 
fachada pintada, forrada com pedaços de madeira e isopor. 
Tudo é feito para parecer muito mais impressionante do que 
de fato é. Assim era a igreja de Sardes, que Jesus cita 
em Apocalipse 3. As coisas pareciam bonitas por fora, mas o 
calor havia esfriado. Alguma coisa estava faltando. A igreja 
de Sardes tinha um nome amplamente conhecido. Era cheia 
de atividade. Não havia falta de recursos, talento e mão de 
obra. Olhando de fora, parecia uma igreja que estava a pleno 
vapor. Mas Jesus revelou fatos que mais ninguém via. A for-
ma que percebemos o sucesso em igrejas é diferente da for-
ma que Deus percebe. Muitas pessoas medem o sucesso de 
igrejas pelo número de membros, qualidade das instalações 
e da música. Mas Jesus vê as coisas de forma diferente. E o 
problema com a igreja de Sardes era falhar em ficar de acor-
do com os padrões de Deus. Ele disse: "Conheço as suas 
obras; você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja 
atento! Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois 
não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu 
Deus" (Apocalipse 3:1-2). Outra tradução para "perfeitas" 
seria "cumpridas". Jesus estava dizendo: "Vocês não cumpri-
ram o seu propósito". O objetivo de uma igreja é apenas se 
tornar maior? Creio que não. Pelo que tenho notado ao estu-
dar a Bíblia, a igreja tem um objetivo que se divide em três 
partes: Estar aqui para a exaltação de Deus, para edificar os 
santos e para evangelizar o mundo. 
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                        LONDRINA - PARANÁ 
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