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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 

Não se preocupe, se ocupe. Ocupe seu tempo, ocupe seu 
espaço, ocupe sua mente. 
 

Não se desespere, espere. Espere a poeira baixar, espere o 
tempo passar, espere a raiva desmanchar.  
 

Não se indisponha, disponha. Disponha boas palavras, dispo-
nha boas vibrações, disponha sempre. 
 

Não se canse, descanse. Descanse sua mente, descanse 
suas pernas, descanse de tudo. 
 

Não menospreze, preze. Preze por qualidade, preze por valo-
res, preze por virtudes. 

 

Não se incomode, acomode. Acomode seu corpo, acomode 
seu espírito, acomode sua vida. 
 

Não desconfie, confie. Confie no seu sexto sentido, confie em 
você, confie em Deus. 

 

Não se torture, ature. Ature com paciência, ature com resigna-
ção, ature com tolerância. 
 

Não pressione, impressione. Impressione pela humildade, 
impressione pela simplicidade, impressione pela elegância. 
 

Não crie discórdia, crie concórdia. Concórdia entre nações, 
concórdia entre pessoas, concórdia pessoal. 
 

Não maltrate, trate bem. Trate bem as pessoas, trate bem os 
animais, trate bem o planeta. 

 

Não se sobrecarregue, recarregue. Recarregue suas forças, 
recarregue sua coragem, recarregue sua esperança. 
 

Não atrapalhe, trabalhe. Trabalhe sua humanidade, trabalhe 
suas frustrações, trabalhe suas virtudes. 
 

Não conspire, inspire. Inspire pessoas, inspire talentos, inspire 
saúde. 
 

Não se apavore, ore. Ore à Deus. Ore pedindo forças e  ener-
gias, pois somente assim viveremos dias melhores. Então não 
perca tempo, aproveite seu tempo! 

 
 
 
 

01 - MARIA JOSÉ AGUIAR RIBEIRO 
02 - GUSTAVO COSTA 

02- THIAGO DE LIMA VITORINO 

03 - DÉBORA BARROS PEREIRA BARBOSA 

06 - RODRIGO DA SILVA GONÇALVES - 99685-1459 
06 - VILMA DALVA FONSECA DE GOES - 99969-0321 

1 a 7 de Janeiro 

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 

Em breve outras informações como: horários das reuni-

ões e nomes dos delegados e suplentes convocados. 



O Ministério de Casais Somos Um parabeniza os casais 
do mês de Dezembro. 

 
 

Bodas é o nome da celebração das festas de casamento, sejam elas no civil ou religio-

so. As bodas são comemoradas todos os anos e a cada ano recebe um significado e uma 
denominação diferente. O termo "boda" se originou a partir do latim "vota", que significa 
"promessa". Boda é uma celebração de casamento, o nome é mais usado no plural - 
bodas - e se refere aos votos matrimoniais, feitos no dia do casamento. Para cada ano de 
bodas existe um material que representa a nova etapa, e já é uma celebração tradicional 
na cultura ocidental comemorar o aniversário de bodas. A tradição das bodas surgiu na 
Alemanha, onde era costume de pequenos povoados, oferecer uma coroa de prata aos 
casais que fizessem 25 anos de casados, e uma de ouro aos que chegassem aos 50. 
Então, com o passar dos séculos, foram criadas outras simbologias para os anos seguin-
tes, e quanto mais tempo de casado, maior é a importância do material, que vai do mais 
frágil ao mais resistente.  
 

1 ano - Papel 
2 anos - Algodão 
3 anos - Trigo ou Couro 
4 anos - Flores e Frutas ou Cera 
5 anos - Madeira ou Ferro 
6 anos - Perfume ou Açúcar 
7 anos - Latão ou Lã 
8 anos - Papoula ou Barro 
9 anos - Cerâmica ou Vime 
10 anos - Estanho ou Zinco 
11 anos - Aço 
12 anos - Seda ou Ônix 
13 anos - Linho ou Renda 

 Mais um ano se foi… O início de um novo ano nos oferece a 

oportunidade de olhar com alegria, discernimento, entendi-

mento e coragem para o ano que passou e para o ano que 

está chegando. É o momento para pararmos para olhar… 

Olhar para o passado. Olho para o ano que passou 

de maneira positiva e com gratidão. Agradeço pelas evidên-

cias da fé vencendo a dúvida, da esperança superando o 

desespero, da coragem em meio ao sofrimento e da crença 

na vida eterna vencendo a morte.  

Olhar para dentro de si. Faço um balanço de mim 

mesmo, refletindo sobre minha vida em casa, no trabalho, na 

igreja, no mundo. Analiso meus relacionamentos com os ou-

tros e minha mordomia para com todas as coisas que Deus 

me deu. Analiso cada aspecto de minha vida a partir dos pa-

drões de Deus e oro para crescer em fidelidade.  

Olho para Jesus. À luz das tentações, dos proble-

mas, dificuldades e tristezas que eu possa confrontar este 

ano, resolvo manter meus olhos firmemente voltados para 

Jesus. Ele me ajudará a enfrentar este ano como tem feito 

todos os anos que se passaram.  

Olho para o mundo. Oro para que eu seja capaz de 

olhar para o mundo com os olhos de Jesus, para perceber as 

necessidades das pessoas à minha volta e para servi-las 

com amor e compaixão.  

Olho à frente. Porque Deus estará comigo e com 

você em cada passo do caminho, podemos olhar para cada 

novo dia com grande expectativa. Obrigado, Senhor, por este 

novo ano. Alegramo-nos por estares conosco a cada um de 

seus dias. 

Adaptado 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 

Elione e Edson-21 anos (Zircão)     Renata e Weligton-9 anos (Cerâmica)    Israel e Rosie-31 anos (Nácar) 

Vildiney e Rodrigo-16 anos (Safira)   Terezinha e Milton-17 anos (Rosa)     Carol e Luiz-8 anos (Papoula) 

Carla e Rolnan-26 anos (Alexandrita)   Eloise e Admir-4 anos (Cera)          Beth e Paulo-32 anos (Pinho) 

14 anos - Marfim 
15 anos - Cristal 
16 anos - Turmalina 
17 anos - Rosa 
18 anos - Turquesa 
19 anos - Cretone ou Água-marinha 
20 anos - Porcelana 
21 anos - Zircão 
22 anos - Louça 
23 anos - Palha 
24 anos - Opala 
25 anos - Prata       
 

                                                          Continua  no próximo boletim 


