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S  E  M  A  N  A  L 

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 Camargo 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Caroliny Guimarães 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Valéria Alves 

 

 
 
 
 

 

02 - DANIEL NAKANISHI 
03 - EDSON JOSÉ BATISTA - 98406-8403 
05 - EMANUELLE SALGADO 
08 - JOÃO GABRIEL AGUIAR RIBEIRO 
08 - MARIA NILZA ALVES MOUTINHO - 98444-1236 

5 a 11 de março 

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 

CONVOCADOS PARA ASSEMBLEIA 
CONVENÇÃO DA ESCOLA DOMINICAL:  Presidente: Elione Freitas 
Delegados: Leonice Mattos, Luciana oliveira, Vânia Matos, Renata e 
Alexandre Solla. 
CONVENÇÃO DA SOCIEDADE MISSIONÁRIA:   Presidente: Edson 
Batista. Delegados: Marilda Gasparino, Marcelina Domingos, Gisele 
Marcelino, Luiz Gonzaga e Maura Fernandes. 
CONVENÇÃO DA JUVENTUDE: Presidente: Vânia Matos. Delega-
dos: Raquel Santana, Valéria Alves, Jonas D’Ávika, Gustavo Freitas 
e Nicole Oliveira. 
ASSEMBLEIA DISTRITAL:  Elione Freitas, Edson Batista e Vânia 
Matos, Antônio Olímpio, Alexandre Solla, Carlos Oliveira,  Raquel 
Santana, Valéria Alves, Leonice Mattos e Luiz Gonzaga. 



O que é quaresma e porque os evangéli-
cos não praticam... 

Quaresma é o período de jejum e arrependi-
mento tradicionalmente observado pelos católicos e 
algumas denominações protestantes, em preparação 
para a páscoa. A duração do jejum da quaresma foi 
estabelecida no século IV, como de 40 dias. Durante 

este período, os participantes comem muito pouco, ou 
simplesmente deixam de comer algum tipo de comida 
ou deixam de praticar alguma ação habitual. A quarta-
feira de cinzas e a quaresma iniciaram como uma forma 
de os católicos lembrarem-se do arrependimento de 
seus pecados, de forma parecida com as pessoas no 
Velho Testamento, que se arrependeram em panos de 
saco, cinzas e jejum (Ester 4:1-3; Jeremias 6:26; Dani-
el 9:3; Mateus 11:21). Contudo, através dos séculos, 
valores muito mais “sacramentais” foram se desenvol-
vendo. Muitos católicos entendem que, deixar de fazer 
algo na quaresma é uma maneira de ganhar a bênção 

de Deus. A Bíblia não ensina que tais atos alcancem 
qualquer mérito junto a Deus (Isaías 64:6). De fato, o 
Novo Testamento nos ensina que nossos atos de jejum 
e arrependimento devem ser praticados de forma que 
não atraiam atenções sobre nós:  “E, quando jejuardes, 
não vos mostreis contristados como os hipócritas; por-
que desfiguram os seus rostos, para que aos homens 
pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já recebe-
ram o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge 
a tua cabeça, e lava o teu rosto, Para não pareceres aos 
homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secre-

to; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará pu-
blicamente” (Mateus 6:16-18). 

O jejum é algo bom quando feito sob a ótica 
bíblica. É bom e agradável a Deus quando abandona-
mos hábitos e práticas pecaminosas. Não há absoluta-
mente nada errado em guardar um tempo no qual va-
mos nos concentrar apenas na morte e ressurreição de 
Jesus. Entretanto, estas “práticas” são coisas que deve-
mos fazer todos os dias do ano, não apenas nos 40 dias 
entre a quarta-feira de cinzas e a páscoa.  

 

A Essência da vida cristã 

 

"Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu 
Deus; a tua lei está no fundo do meu cora-

ção." (Salmos 40:8) 
 
 Se você for um verdadeiro cristão, deve dese-
jar conhecer e andar na vontade de Deus. Jesus nos 
deixou um exemplo disso no Jardim do Getsêmani, 
quando orou ao Pai: "Pai, se você quiser, por favor, 
tome este cálice de sofrimento longe de mim. Contudo, 
quero que sua vontade seja feita, não minha" (Lucas 
22:42). E na Oração do Senhor, que é realmente um 
modelo para nossas orações, Jesus ensinou-nos a o-
rar: "Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim 
na terra como no céu". (Mateus 6:10). Jesus nos ensi-
nou a orar sempre pela vontade de Deus em nossas 
vidas. Portanto, devemos pautar as nossas vidas na 
direção de conhecer a vontade de Deus. 1 Pedro 
4:2 diz que "para que, no tempo que lhe resta, não viva 
mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas 
sim para fazer a vontade de Deus." 
 A própria essência da vida cristã é fazer a von-
tade de Deus. O salmista disse assim: "Tenho grande 
alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus; a tua lei 
está no fundo do meu coração" (Salmo 40:8). Mas co-
mo sabemos qual a vontade de Deus? De um modo 
geral, o modo como descobri foi estudando a Bíblia, 
orando pela sabedoria e direção de Deus, e tomando 
passos de fé. Então eu me encontrei no centro de Sua 
vontade. A Bíblia diz: "O Senhor firma os passos de um 
homem, quando a conduta deste o agrada" (Salmo 
37:23). O caminho de Deus torna-se claro quando co-
meçamos a andar nele. 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 

 
 

04 - MINISTÉRIO DE MULHERES - CHÁ  
11 - IDADE COM QUALIDADE - PALESTRA 
10 - MINISTÉRIO DE HOMENS - REUNIÃO 
11 - NAZATEEN - CULTO DISTRITAL 
15 - IDADE COM QUALIDADE - OFICINA GASTRO-
NÔMICA 
18 - ASSEMBLEIA DISTRITAL EM CAMPO GRANDE 
31/3 A 2/4 - MINISTÉRIO DE CASAIS - ENCONTRO 
COM DEUS 

http://www.devocionaisdiarios.com/2017/03/a-essencia-da-vida-crista.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/40/8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/22/42
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/22/42
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/6/10
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1pe/4/2
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/40/8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/37/23
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/37/23

