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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens  e 

Reunião com adolescentes                                                                                         

Domingo:   9h - Escola Dominical 

             19h - Culto da Família 

 
 

ACONSELHAMENTO  PASTORAL 
 

   Rev. Elói Moutinho    (9101-6080 / 3304-6129) 
   Rev. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082) 

 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Acesse o site da igreja: www.nazarenolondrina.com.br 

DIRETORIA 

PRESIDENTE  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Ernesto Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

“A fé não é a crença de que Deus fará o que você quiser. A fé é a crença que Deus fará o que é certo." — Max Lucado             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nos  dias 15 e 16 de agosto, aconteceu a 5ª Conferência Missionária e 
contou com a presença de alguns missionários como pr. Felipe de Cam-
pinas e Edison Silva. No encerramento foi realizado a Noite das Nações. 
O grupo do projeto Manaus se empenhou para realizar uma noite especi-
al. Confira outras fotos no facebook da igreja: nazareno londrina                                                                               



 Deus não vai perguntar  
 

Deus não vai perguntar que tipo de 
carro você costumava dirigir, mas vai 
perguntar quantas pessoas que neces-
sitavam de ajuda você transportou.  
 
Deus não vai perguntar qual o tamanho da sua casa, 
mas vai perguntar quantas pessoas você abrigou ne-
la.  
 

Deus não vai fazer perguntas sobre as roupas do seu 
armário, mas vai perguntar quantas pessoas você 
ajudou a vestir.  
 

Deus não vai perguntar o montante de seus bens ma-
teriais, mas vai perguntar em que medida eles ditaram 
sua vida.  
 

Deus não vai perguntar qual foi o seu maior salário, 
mas vai perguntar se você comprometeu o seu cará-
ter para obtê-lo.  
 

Deus não vai perguntar quantas promoções você re-
cebeu, mas vai perguntar de que forma você promo-
veu outros.  
 

Deus não vai perguntar qual foi o título do cargo que 
você ocupava, mas vai perguntar se você desempe-
nhou o seu trabalho com o melhor de suas habilida-
des.  
 

Deus não vai perguntar quantos 
amigos você teve, mas vai per-
guntar para quantas pessoas 
você foi amigo.  
 

Deus não vai perguntar o que 
você fez para proteger seus 
direitos, mas vai perguntar o 
que você fez para garantir os direitos dos outros.  
 

Deus não vai perguntar em que bairro você morou, 
mas vai perguntar como você tratou seus vizinhos.  
 

E eu me pergunto: que tipo de respostas terei para 
dar?  

 
VALE A PENA SONHAR 

 
Alguém disse que “o homem não morre quando deixa de 
viver, e sim quando deixa de sonhar”. Se a vida não tivesse 
sonhadores tudo seria sem graça, não haveria motivos para 
se viver, pois a beleza da vida está no colorido dos sonhos, 
que nos falam de esperança, de perspectivas, de novos 
horizontes a serem visualizados, de uma estrada a ser 
percorrida. 

 

1. Há dois tipos de sonhos. 
O primeiro é aquele que sonhamos dormindo e, o segundo, 
trata-se do que sonhamos acordados. Sonhar faz bem para o 
corpo, para a alma e para o nosso coração! Para quem tem 
problemas com dinheiro, temos uma maravilhosa notícia para 
dar: sonhar não custa nada. Você não terá que pagar 
absolutamente nenhum centavo, e sim, acreditar em você 
mesmo, crer nos seus sonhos e, acima de qualquer questão, 
confiar os seus sonhos a Deus. 

 

2. Vale a pena sonhar. 
Os sonhos regam uma mente infrutífera; os sonhos fazem 
florescer o jardim do nosso coração com as mais lindas flores 
da primavera; os sonhos nos fazem vislumbrar um mundo 
melhor. Todos quantos estão parando de sonhar estão 
abandonando simplesmente o prazer de viver. Os sonhos 
são como um novo amanhecer. Vêm nos trazer boas novas 
de um dia melhor, de um mundo melhor, pois sonhar faz 
parte da vida de gente capaz, de gente que pensa, de gente 
visionária. 

 

3. Sonhe e veja além do óbvio. 
Acreditar que ainda vale a pena sonhar é para os que 
conseguem enxergar além do óbvio; eles vêem onde 
ninguém viu nem consegue ver; os que ousam sonhar não 
têm limites. Seus limites vão além dos demais. Os 
sonhadores são ilimitados, pois nos seus corações pulsam 
conquistas, vitória. No seu sangue nutrem uma única palavra: 
“vencer ou vencer”. Eles sabem que a vida só tem sentido 
quando se sonha pra valer.  
 

BOA SEMANA E BONS SONHOS! 
 

                                                       Rev. Eloi Moutinho 

24 de agosto de 2014 

1. Prelúdio 

2. Leitura bíblica 

3. Oração  

4. Louvor 

5. Momento de oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e ofertas   

8. Mensagem   

9. Oração de encerramento e benção pastoral 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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As panquecas estão 

à venda para ajudar 

na viagem. 


