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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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Antonio O. Silva 
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Weligton M. Coelho 
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Jaime R. Oliveira  
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PRES. MEDDI  

Elione Freitas 
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Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vânia Matos 

 

 
 
 

01 - GERALDINO FELICIANO DA SILVA 
01 - RUBIA MARA NAKANISHI 
03 - LORENZO PISANELLI SILVA ARRUDA 
03 – ANA FLÁVIA GASPARINO 
05 – TERESINHA ABUCCI DE SOUZA 
06 - GABRIEL MATTOS MOUTINHO 
06 - LARISSA DA COSTA OLIVEIRA 

30 de abril a 6 de maio 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 – JANTAR PARA MULHERES   
06 – FORMATURA DO ETED  
13 – JNI / EVENTO PARA MÃES 
19 – NAZATEEN / CULTO DE AVIVAMENTO 
20 – CASAIS / NOITE ROMANTICA 
27 – JNI – VIGILIA DA JUVENTUDE 
28 – MEDDI – DIA DA FAMILIA 



Um jovem chega para seu pastor 
diz... 
—Pastor não irei mais para a igre-
ja! 
O pastor então respondeu: 
—Mas por que? 
—Ah! eu vejo a irmã que fala mal de outra irmã, o ir-
mão que não dá bom testemunho, o obreiro que criti-
ca o pastor pela campanha que está fazendo na igre-
ja. E mais uma vez o pastor lhe disse: 
—Ok, mas antes quero que você  me faça um favor, 
você  vai pegar um copo cheio de água e dê três vol-
tas pela igreja e detalhe, sem derramar uma gota de 
água no chão e depois disso, vc pode sair da igreja. E 
o jovem pensou...muito fácil...e as três voltas foram 
dadas pelo jovem. Quando terminou disse:  
—Pronto pastor. 
E o pastor respondeu: - Quando você  estava dando 
as voltas, você  viu a irmã falar mal da outra? 
 O jovem: —Não 
—Você  viu o obreiro reclamar da campanha que o 
pastor faz?  
O jovem: —Não 
—Sabe porquê? Disse o pastor. Você estava focado 
no copo para não derrubar a água. O mesmo é na 
nossa vida, quando o nosso foco for Jesus não tere-
mos tempo de ver os erros das pessoas.  

 

 
 

“QUEM SAI DA IGREJA POR CAUSA DE PESSO-
AS, NUNCA ENTROU POR CAUSA DE JESUS” 

 
 

Para a Sua Glória 

 

 

"Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de 
maneira digna da vocação que receberam." (Ef. 4:1)  

 

 

Você está vivendo bem a sua vida? Essa é uma ques-
tão muito importante, porque você nunca sabe quando 
a sua vida irá acabar. Num sentido amplo, a vida para 
o cristão nunca terminará, pois há uma vida após a 
morte. Há um céu. E, finalmente, haverá uma nova ter-
ra onde governaremos e reinaremos. Mas, de acordo 
com a Escritura, o que faremos depois está ligado à 
forma como vivemos agora. Então queremos pensar 
sobre as nossas vidas e sobre o modo como as vive-
mos hoje. Todos assumimos que viveremos uma vida 
longa. Talvez você seja uma pessoa jovem que esteja 
apenas começando. Talvez tenha vivido muitos e mui-
tos anos. Talvez seja de meia-idade. Seja qual for a 
sua idade, você não sabe onde se encontra na jornada 
da vida. E essa é uma coisa sobre a qual todos nós 
temos que pensar. Vivemos nossa vida como uma his-
tória que está sendo contada, e, para alguns de nós, 
podemos estar mais longe nessa história do que imagi-
namos. Então temos que nos fazer perguntas como: 
"Que propósito Deus tem em mente para mim agora 
que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo?" E: 
"Qual será o legado da minha vida? Como vou ser lem-
brado?" Estamos aqui para trazer glória a Deus - nada 
mais, nada menos. Portanto, o objetivo não é ser o 
mais bem sucedido ou ter mais isto ou mais aquilo; 
mas ser fiel àquilo que Deus colocou diante de cada 
um de nós. Não devemos olhar para o sucesso de ou-
tra pessoa e dizer: "Por que não eu?" Nem devemos 
olhar para nosso próprio sofrimento e dizer: "Por que 
eu?" Em vez disso, devemos simplesmente dizer: 
"Senhor, como posso glorificar-te melhor com a minha 
vida?" 
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