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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 

       Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Platão 

 Um dia uma criança chegou diante de um 
pensador e perguntou-lhe: "Que tamanho tem o uni-
verso?". Acariciando a cabeça da criança, ele olhou 
para o infinito e respondeu: "O universo tem o tama-
nho do seu mundo". Perturbada, ela novamente inda-
gou: "Que tamanho tem meu mundo?". O pensador 
respondeu: "Tem o tamanho dos seus sonhos". 
 
 Se seus sonhos são pequenos, sua visão 
será pequena, suas metas serão limitadas, seus al-
vos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua 
capacidade de suportar as tormentas será frágil.  
 Os sonhos regam a existência com sentido. 
Se seus sonhos são frágeis, sua comida não terá 
sabor, suas primaveras não terão flores, suas ma-
nhãs não terão orvalho, sua emoção não terá roman-
ces.   
 A presença dos sonhos transforma os mise-
ráveis em reis, faz dos idosos, jovens, e a ausência 
deles transforma milionários em mendigos faz dos 
jovens idosos. Os sonhos trazem saúde para a emo-
ção, equipam o frágil para ser autor da sua história, 
fazem os tímidos terem golpes de ousadia e os der-
rotados serem construtores de oportunidades.  

 Sonhe! 

 

 

06- APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA 
06 - EDER CASTILHO 

07 - TATIANE AQUINO RODRIGUES  

07- MARIA JOSÉ OLIVEIRA 

08 - RODRIGO DE CAMARGO SANT'ANA 
08 - PATRICIA MARTINS ALMEIDA 

09 - NEIDE COLLARUDO 

7 A 13 DE DEZEMBRO 



No dia 29 de novembro foi realizado o último encontro de mulheres. 
Foi um encontro abençoado e contou com a presença de 74 mulhe-
res de várias igrejas. Algumas irmãs deram testemunhos e em se-
guida houve uma troca de presentes através do amigo secreto. 

INTEGRIDADE 

"BEM-AVENTURADOS OS PUROS DE CORAÇÃO POR-

QUE ESTES VERÃO A DEUS" Mt. 5:8 

Viver uma vida irrepreensível diante da sociedade e princi-

palmente diante de Deus é algo que não atrai os modernos 

crentes do século XXI. Esta palavra é muito usada e citada na 

vida publica e  nas igrejas. Mas qual é o seu verdadeiro signi-

ficado? “INTEGRIDADE” vem do latim “INTEGRITATE”, 

significa a qualidade de alguém ou algo ser íntegro, de con-

duta reta, pessoa de honra, ética, educada, imparcial, brioso, 

cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pu-

reza ou castidade. O que é íntegro, é justo e perfeito, é puro 

de alma e de espírito. “INTEGRIDADE” na raiz significa 

“INTEIRO”. Um ser humano íntegro não se vende por situa-

ções momentâneas, infligindo as normas e leis, prejudicando 

alguém por um motivo fútil e incoerente. A moral de uma 

pessoa não tem preço e é indiscutível. Na  matemática apren-

demos que um numero “INTEIRO” é completo. Já o oposto é 

uma “FRAÇÃO”. Portanto, precisamos considerar que 

“INTEGRIDADE” aponta para plenitude, pureza, coerência, 

compromisso, etc. O inverso seria então fragmentado ou cor-

rompido. É necessário salientar que quando falta integridade 

na vida de uma pessoa ela passa a ter duas caras, o seu cará-

ter e a sua conduta passam a ser ambíguos. A pessoa sem 

“INTEGRIDADE” vive de uma maneira na igreja, de outra 

na sociedade e de outra no trabalho. Ela não possui equilíbrio 

nas suas posições. A Bíblia diz: “MELHOR É O POBRE 

ÍNTEGRO EM SUA CONDUTA DO QUE O RICO PER-

VERSO EM SEUS CAMINHOS” – Provérbios 28:6. É im-

portante frisar que a integridade não tem preço, cor, razão 

social ou nacionalidade. Uma pessoa íntegra não anda preo-

cupada, ela não precisa se valer dos famosos “JEITINHOS” 

para se safar de situações inusitadas criada pela sua conduta.  

                                               
Rev.Eloi Moutinho 

7 de dezembro 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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