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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 

No dia 11/12 foi realizado a assembleia local onde aconteceu a 

eleição para a nova junta como também apresentação de relató-

rios dos presidentes de departamentos e junta.  

 
 
 

 

10 - ROSA DEFENDE TIROLLA 
12 – JULIANA NASSER R. DE CASTRO  (98411-1514) 
 

8 a 14 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            

reuniões e nomes dos delegados e suplentes convoca-

dos. 

 Pastor Eloi - Presidente da junta               MED - Caroliny 

Missões - Edson                 JNI - Valéria       Mordomos -  Cida 

Ecônomos - Rodrigo     Mãos Est. - Glaucy       Secretário - Jaime 

Tesoureira - Claudia 



Continuação.... 
  

  
 

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

26 anos - Alexandrita 
27 anos - Crisopázio 
28 anos - Hematita 
29 anos - Erva 
30 anos - Pérola 
31 anos - Nácar 
32 anos - Pinho 
33 anos - Crizo 
34 anos - Oliveira 
35 anos - Coral 
36 anos - Cedro 
37 anos - Aventurina 
38 anos - Carvalho 
39 anos - Mármore 
40 anos - Rubi ou Esmeralda 
41 anos - Seda 
42 anos - Prata Dourada 
43 anos - Azeviche 
44 anos - Carbonato 
45 anos - Platina ou Safira 
46 anos - Alabastro 
47 anos - Jaspe 
48 anos - Granito 
49 anos - Heliotrópio 
50 anos - Ouro 
51 anos - Bronze 
52 anos - Argila 
53 anos - Antimônio 
54 anos - Níquel 
55 anos - Ametista 
56 anos - Malaquita 
57 anos - Lápis Lazuli 
58 anos - Vidro 
59 anos - Cereja 
60 anos - Diamante ou Jade 
61 anos - Cobre 
62 anos - Telurita 
63 anos - Sândalo ou Lilás 

     

O pecado da falta de oração 
 

"Orem continuamente." (1 Tessalonicenses 5:17) 
 
Não devemos nos esquecer que a oração não é so-
mente para pedidos, mas também para proteção e pre-
paração. A oração não somente nos dá o que pedimos; 
ela nos prepara e nos protege daquilo que não pedi-
mos. No jardim do Getsêmani Jesus estava em agonia 
ao contemplar os horrores da cruz. Tudo o que pediu 
aos discípulos era que estivessem presentes e oras-
sem. Sendo Deus, Ele sabia o que estaria por vir. Sabi-
a de todos os detalhes. Então Ele orou: “[...] Meu Pai, 
se for possível, afasta de mim este cálice; contudo, não 
seja como eu quero, mas sim como tu queres". 
(Mateus 26:39) Tudo o que Jesus pediu foi por alguma 
companhia. Ele não precisava de um sermão. Ele pre-
cisava de alguns amigos. Mas Seus amigos estavam 
dormindo. E essa é a consequência direta do pecado 
da autoconfiança. O mesmo pode se tornar verdade 
para nós. Oramos quando achamos que precisamos 
orar. Quando uma crise nos atinge, quando recebemos 
notícias ruins dos médicos, quando estamos desem-
pregados, quando nosso casamento não vai bem ou 
estamos tendo problemas com os filhos, o que faze-
mos? Nós oramos. E isso é bom. É o que devemos 
fazer. Mas e quando as coisas vão bem? Quando as 
contas estão sendo pagas, quando o trabalho vai bem, 
quando não existem notícias ruins, você continua oran-
do? Você pensa que não precisa? Você tem autoconfi-
ança? Falhar ao orar pode ser um pecado. Pecado não 
é somente violar um mandamento, apesar de incluir 
isso. Há também o pecado da omissão. Tiago 4:17 nos 
alerta “Pensem nisto, pois: Quem sabe que deve fazer 
o bem e não o faz, comete pecado.” 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 

 

64 anos - Fabulita 
65 anos - Ferro 
66 anos - Ébanos 
67 anos - Neve 

68 anos - Chumbo 
69 anos - Mercúrio 
70 anos - Vinho 
71 anos - Zinco 
72 anos - Aveia 
73 anos - Manjerona 
74 anos - Macieira 
75 anos - Brilhante ou Alabastro 
76 anos - Cipreste 
77 anos - Alfazema 
78 anos – Benjoim 
79 anos - Café 
80 anos - Nogueira ou Carvalho 
81 anos - Cacau 
82 anos - Cravo 
83 anos - Begônia 
84 anos - Crisântemo 
85 anos - Girassol 
86 anos - Hortênsia 
87 anos - Nogueira 
88 anos - Pêra 
89 anos - Figueira 
90 anos - Álamo 
91 anos - Pinheiro 
92 anos - Salgueiro 
93 anos - Imbuia 
94 anos - Palmeira 
95 anos - Sândalo 
96 anos - Oliveira 
97 anos - Abeto 
98 anos - Pinheiro 
99 anos - Salgueiro 
100 anos - Jequitibá            

http://www.devocionaisdiarios.com/2017/01/o-pecado-da-falta-de-oracao.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1ts/5/17
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/26/39

