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S  E  M  A  N  A  L 

Quarta: 20h - Quarta da Vitória 

Segunda: 20h  - Momento de Oração 

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) 

   Pr. Gilialdo Barreto (8455-5118 / 3341-7083) 

 

 

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: 

Mário Biolada   
 

MORDOMOS: 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Edson Batista 

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Mariana S. Salgado 

 

PRES. JNI:      

Vitor M. Souza 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMAMA 
 

12 - ANDRÉA PATRÍCIA DE MÂNTOVA 

15 - LUCIANA MARA P. BRENE MARTINS 

16 - JOÃO AUGUSTO C. SALLES 

17 - KAMILLA MARIANY SOUZA MATTOS  

  
 

 

 

Só poderemos melhorar o mundo distribuindo a verdadeira fé entre todos os povos do mundo.  (Conde Leon Nikolaievitch Tolstoi ) 

Traga a sua doação...Não esqueça que alguém precisa de 

você!! 

Para ajudar a custear a sua inscrição, partici-

pe da promoção que a JNI organizou...  

Compre ou venda panquecas do Mr. Cheff 

Outras informações com a Luciana.  

 

 

FICHAS DE INSCRIÇÕES COM  VITOR OU LUCIANA 

VALOR: 80,00  

Neste mês, a cantora londrinense Rome  

Tonelli lançará o seu primeiro cd. A grava-

ção foi realizada em Belo Horizonte com a 

participação especial da Helena  e João 

Lúcio Tanure. 

Contato: 3336-7727 

Show de Davi Sacer e 

Thales Roberto  

Será no dia 21/02 

(terça-feira) às 19h. 

10° KYRIOS FESTIVAL 

Local: Ginásio Moringão - Londrina 

 

http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg


ORDEM DO CULTO 

 

Informativo  Semanal   Ano XIII   nº 06   12/02/2012 

 

12 de fevereiro de 2012 

 

1. Prelúdio: Ministério de Louvor 

2. Leitura Bíblica 

3. Oração  

4. Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e Ofertas  

8. Mensagem   

9. Oração de Encerramento e benção pastoral 

 As trancas e as chaves da oração 

eficaz 

A oração de um justo é poderosa e eficaz. - Tiago 5: 16 

 

AS TRANCAS: DEZ COISAS QUE BLOQUEIAM A ORAÇÃO 
 

1.   Orar   sem  conhe-
cer   a   Deus   por  meio   de   Je-
sus   -    
João   14:6   - Respondeu-lhe Jesus: 
"Eu sou o caminho, e a verdade, e a 
vida; ninguém vem ao Pai, senão por 

mim." 
 

2.Orar com o coração que não ex-
pressa arrependimento -  
Salmos 66:18- 19 - "Se eu acalentasse o pecado no coração, o 
Senhor não me ouviria; mas Deus me ouviu, deu atenção à oração 
que lhe dirigi." 
 

3. Orar para aparecer - Mateus 6:5 - "E, quando orardes, não sejais 
como os hipócritas;  pois gostam de orar em pé nas sinagogas,  e 

nas esquinas das ruas,  para serem vistos pelos  homens. Em ver-
dade vos  digo que já receberam a sua recompensa." 
 

4. Orar com palavras repetitivas e vazias - Mateus 6:7-8 - "E, oran-
do, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque pensam 
que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, 

a eles; porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós 
lho pedirdes." 
 

5. Orações não feitas - Tiago 4:2 - "Nada tendes, porque não pe-
dis."  
 

6.  Orar  com coração ambicioso  -  Tiago 4:3  -   "Pedis  e 
não  recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos delei-
tes." 
 

7. Orar enquanto maltrata seu cônjuge - 1 Pedro 3:7 - "Igualmente 
vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à 

mulher ... e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vi-
da,  para que não  sejam  impedidas  as vossas orações." 
 

8. Orar enquanto ignora o pobre - Provérbios 21: 13 - "Quem tapa o 
seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvi-
do." 
 

9.  Orar   com  amargura  no  coração   por   alguém  -  Mar-
cos  11:25-26  - "Quando   estiverdes   orando,   perdoai,   se   ten-

des   alguma   coisa   contra alguém,  para que  também vosso 
Pai  que está no céu,  vos  perdoe as vossas ofensas." 
 

10. Orar sem fé no coração - Tiago 1 :6-8 - "Peça-a, porém, 

com fé, não duvidando; pois aquele que duvida é semelhante 

à onda do mar,  que é sublevada e agitada pelo vento. Não 

pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, ho-

mem vacilante que é, e inconstante em todos os seus cami-

nhos." 

 

No próximo boletim:  As chaves- Dez coisas que tornam a ora-

ção eficaz 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

 

 

 

PERSEGUIÇÃO CELESTIAL 
 

Pensando nos passos de Deus em nossa direção... 
 

 Possivelmente o capítulo mais conhecido da Bíblia é 
o Salmo 23. Classificado como o Salmo do Pastor, apresenta 

também a figura do anfitrião. Jeitos diferentes de ilustrar o 

trato de Deus com Seu povo.  

 O último verso revela algo surpreendente. 

"Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os 

dias da minha vida", vs. 6 pp.. Estas palavras não trazem dú-

vidas. Não há hesitação. A palavra é "certamente". Quanto a 

isso, você pode apostar todas as suas fichas. Deus vai nos 

perseguir com duas coisas diretamente relacionadas ao Seu 

caráter – bondade e misericórdia. Através de Sua bondade, 

Deus nos apanha no colo. Não há críticas. Não há insinua-

ções. Há oportunidade. Sua bondade gera misericórdia que é 
a disposição de assumir a miséria do nosso coração corrupto. 

Necessitamos de misericórdia porque ela oferece a chance de 

recomeçar. Acaso, você precisa de um recomeço? Deseja 

ardentemente uma ficha limpa? Independente dos rótulos que 

"colaram" em sua fachada, a opinião que vale é a de Deus. 

Quando em sua graça Ele te confere o perdão, você desfruta-

rá a honra de ter seu nome atrelado ao dEle.  

 O Messias esperado seria conhecido como Filho de 

Davi. Um parentesco que não se gastou com o passar dos 

séculos. Jesus não teve vergonha de um homicida/adúltero 

regenerado (autor do Salmo 23). Ele também não terá vergo-
nha de você. "Vê que grande amor nos tem concedido o Pai, 

de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos 

de Deus". I João 3:1. Você é herdeiro, seu filho legítimo. 

Bondade e misericórdia nos perseguem. Se nos deixarmos 

alcançar, aí sim, "habitaremos na casa do Senhor por longos 

dias". 

                               Deus esteja com você e sua família, 

                                 um grande Abraço do pastor 

Gilialdo Barreto 


