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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 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 

Aconteceu no dia 29 de julho na chácara nazarena, o jantar serta-
nejo, um evento realizado pelo Ministério de Casais da igreja. Em 
um clima bastante sertanejo foram servidas comidas típicas e a 
palavra foi ministrada pelo pr. Fernando. Confiram as outras fotos 
no face do ministério: ministério de casais somos um. 

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 

 
 

06 - ANDREIA REGINA CABREL TAKESHITA 
08- MATHEUS EVANGELISTA 
12 - FLAVIO NASCIMENTO COSTA 

6 a 12 de agosto  



  

No ventre de uma mãe havia dois bebês. Um pergun-
tou ao outro: “Você acredita em vida após o parto?” 
O outro respondeu: “É claro. Tem que haver algo a-
pós o parto. Talvez nós estamos aqui para nos prepa-
rar para o que virá mais tarde.” 
“Bobagem”, disse o primeiro. “Não há vida após o par-
to. Que tipo de vida seria essa?” 
O segundo disse, “Eu não sei, mas haverá mais luz 
do que aqui. Talvez vamos poder andar com as nos-
sas pernas e comer com nossas bocas. Talvez tere-
mos outros sentidos que não podemos entender ago-
ra.” 
O primeiro respondeu: “Isso é um absurdo. Andar é 
impossível. E comer com a boca? Ridículo! O cordão 
umbilical nos fornece nutrição e tudo o que precisa-
mos. Mas o cordão umbilical é muito curto. A vida a-
pós o parto logicamente está fora de questão.” 
O segundo insistiu, “Bem, eu acho que há alguma 
coisa, e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a 
gente não vai precisar mais deste tubo físico.” 
O primeiro respondeu: “Bobagem. E além disso, se há 
mesmo vida após o parto, então por que ninguém ja-
mais voltou de lá? O parto é o fim da vida, e no pós-
parto não há nada além de escuridão e silêncio e es-
quecimento. Ele não nos leva a lugar nenhum.” 
“Bem, eu não sei”, disse o segundo, “mas certamente 
vamos encontrar a mãe e ela vai cuidar de nós.” 
O primeiro respondeu: “Mãe? Você realmente acredita 
em mãe? Isso é ridículo. Se a mãe existe, então onde 
ela está agora?” 
O segundo disse: “Ela está ao nosso redor. Estamos 
cercados por ela. Nós somos dela. É nela que vive-
mos. Sem ela este mundo não seria e não poderia 
existir.” 
Disse o primeiro: “Bem, eu não posso vê-la, então é 
lógico que ela não existe.” 
Ao que o segundo respondeu: “Às vezes, quando vo-
cê está em silêncio, se você se concentrar e realmen-
te ouvir, você pode perceber a presença dela, e pode 
ouvir sua voz amorosa, lá de cima.” 
 

AGORA LÊ NOVAMENTE E FAZ A SEGUINTE RE-
FLEXÃO...DEUS EXISTE? 

Esta foi a forma que um escritor húngaro explicou 

a existência do Deus. 

 

ONDE ESTÁ O SEU TESOURO ? 

Onde está o seu tesouro, ai está também 

o seu coração. É ele que guarda os segredos da 

sua alma e é o princípio dos seus desejos. Ele é 

a chave para tudo aquilo que você deseja ser e 

ter. Daí a razão de você ter de cuidar dele o me-

lhor possível, mantendo-o sempre íntegro e pu-

ro.  
 

“Firme está o meu coração, ó Deus, o meu cora-

ção está firme; cantarei e entoarei louvores”. 

Salmos 57.7 
 

Um coração voltado e firme na Palavra 

está seguro de maledicências, isto é, de praticar 

o mal, pois há uma frase bem conhecida que diz 

que a boca fala do que o coração está cheio e 

isso se confirma na palavra do Senhor em Ma-

teus 15.18. Dessa forma deve-se conservar o 

coração leve, sem ressentimentos, isento de ira, 

ciúmes, desconfiança, amarguras, enfim, tudo 

quanto tem poder para manchá-lo e mudar a 

perspectiva e direção da nossa jornada. Quando 

as coisas não acontecerem da forma em que 

você imaginava que aconteceriam, lembra-se 

que Deus tem reservado o melhor para a sua 

vida e manter o coração  limpo e aberto para 

Deus, é manter um canal direto com o Senhor.  

“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu co-

ração; prova-me e conhece os meus pensamen-

tos.” Salmos 139.23  

                 Rosi M. Souza (12/8/2012) 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 
 

Fone: 9 9963-0016 -TIM 
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