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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 1 de julho mais uma formatura do curso 
Retomando  a sua família onde esteve presente a Pra. Janete 
de Campinas ministrando as formandas e famílias.  

 
 

 
 

11 - NOEMY FERREIRA DE CASTRO (98463-1190) 
13 - LUIZ GONZAGA OLIVEIRA (99112-1189) 
15 - SONIA MARIA DA SILVA  

9 a 15 de julho 

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 



Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, po-
rém sejam conhecidas diante de Deus as vossas peti-

ções com orações, súplicas e ações de graça”  
Filipenses 4:6 

 

Um dia, uma centopeia, 

quando estava para andar, 

examinou suas pernas para 

decidir-se qual iria mover 

primeiro. Deveria uma perna 

direita ou a esquerda mover-

se primeiro? Seria a oitava 

ou a décima perna? A cen-

topeia ficou ali parada tentando tomar uma deci-

são. O problema da mente tornou-se um proble-

ma da prática. Por fim, veio o sol. Sem pensar, a 

centopeia correu para ver o sol, sem considerar 

qual perna deveria mover primeiro. Ela esqueceu

-se de como andar e simplesmente andou. 

Quando se foi o problema da mente, o problema 

da prática também desapareceu. Enquanto ela 

se preocupava não conseguiu se mover, quando 

ela parou de focar em sua ansiedade sobre o 

que seria melhor fazer primeiro, e simplesmente 

agiu naturalmente deixando a vida seguir seu 

curso natural projetado por Deus, o que ela pre-

cisava aconteceu. 

“Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que 

amam a Deus” Romanos 8 :28 

 

Apetite pela Palavra de Deus 
 

"Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada 
um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos 
todo homem perfeito em Cristo."(Colossenses 1:28) 

 

Quando lemos a respeito da igreja do primeiro século, 
a igreja do avivamento, aquela que mudou o mundo, 
lemos que "Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos 
e à comunhão, ao partir do pão e às orações." (Atos 
2:42). Se "dedicavam" significa uma paixão real. Aque-
les cristãos estavam vivendo um "primeiro amor" com 
Jesus Cristo. Eles se aplicaram totalmente àquilo que 
era ensinado pela Palavra. O apóstolo Paulo disse que 
seu objetivo era alertar os cristãos e os ensinar com 
toda a sabedoria que Deus lhe havia dado 
(veja Colossenses 1:28). É por isso que é importante 
dar espaço proeminente ao ensino bíblico em qualquer 
igreja. O pastor ou líder não está lá para ser um técnico 
ou palestrante motivacional. Nem para ser um psicólo-
go ou opinador político. Ele está lá por uma razão: en-
sinar a Palavra de Deus. Esse é o seu trabalho. Deve-
mos abrir a Palavra de Deus e ver o que ela tem a di-
zer. Em uma igreja onde isso não aconteça, é preciso 
questionar qual é o seu real propósito. Hebreus 
4:12 diz: "Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e 
mais afiada que qualquer espada de dois gumes; ela 
penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e 
medulas, e julga os pensamentos e intenções do cora-
ção." Certamente é importante que haja pregação, mas 
é fundamental que haja atenção a ela. Isso significa 
que  quando vamos à igreja com nossas Bíblias, deve-
mos prestar atenção com intenção. De fato, nos é dito 
em 1 Pedro 2:2: "Como crianças recém-nascidas, de-
sejem de coração o leite espiritual puro, para que por 
meio dele cresçam para a salvação". É assim que de-
veríamos estar sedentos pela Palavra de Deus. 
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