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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) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Irany Magalhães 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

André Rosseti 

                       “A menor distância entre a terra e o céu é quando estamos de joelhos” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

17 – MATHEUS HENRIQUE SOUZA DIAS 
17 - GUSTAVO FREITAS BATISTA 
19 – STEPHANIE SALGADO 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 
Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

14 a 20 de junho 

 
 
 

 
 

Domingo - 21 de junho 

 

Sou de Jesus: Drielly e Emanuelly 
Galerinha de Cristo: Leonice 

Discípulos Teus: Pr. Israel 

No dia 7 de junho aconteceu o almoço da família onde teve a 

escola dominical e um delicioso almoço servido pelas queridas 

irmãs Nilza, Maura e Cida. Confira mais fotos no face da igreja. 



 Continuação... 
O que é o jejum? 
 Segundo as Escrituras, o jejum é a decisão de abstinência voluntá-
ria de alimentos por um tempo específico e com o propósito de 
oração concentrada. O jejum não deve ser confundido com greve 
de fome ou regime. Um jejum espiritual é um ato secreto de intensa 
devoção a Deus, enquanto greve de fome é um meio de atrair a 
atenção do público, e regime é para atrair atenção a você!! Jesus 
disse: “Mas tu, QUANDO jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu 
rosto, para que tu não aparecer aos homens que jejuam, mas a teu 
Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recom-
pensará abertamente “(Mateus 6:17-18). O jejum é se concentrar 
no espiritual, e não no natural, pois coloca o corpo em sujeição. – 
Jejum não é buscar coisas, mas sim a presença de Deus nas coi-
sas! Nas palavras do apóstolo Paulo: “Mas esmurro o meu corpo e 
faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, 
eu mesmo não venha a ser reprovado” (I Coríntios 9:27). O jejum 
traz Deus a cena da vida, é uma disciplina espiritual que permite 
investir mais tempo para orar e esperar no Senhor. Jejum interfere 
em sua caminhada cristã, trazendo a presença de Deus de forma 
mais intensa. Andrew Murray, um missionário e gigante da fé disse: 
“A oração é estender a mão no invisível; jejum é trazer o invisível 
para o temporal. O jejum ajuda a expressar, se aprofundar, confir-
mar a resolução que estamos prontos a sacrificar tudo, até nós 
mesmos, para alcançar o que buscamos para o reino de Deus”. 
Um jejum dirigido por Deus potencializa suas orações e libera o 
poder de Deus em sua vida de forma extraordinária!  
 
(1) Jejum normal (Mateus 4.2; Lucas 4.2): Este jejum é aquele que 
se abstém de todos os alimentos sólidos e líquidos, exceto água.  
(2) Jejum absoluto (Ester 4.16): Este jejum compreende aquele 
onde nem alimento sólido, nem líquidos e nem água fazem parte.  
(3) Jejum parcial (Daniel 10.3): Este jejum encontra-se numa situa-
ção de parcialidade, onde se abstém apenas de algum alimento 
que seja desejável.  
 
Quais os objetivos do Jejum? 
Segundo Isaías 58: 1 a 12, podemos enumerar nove, sendo eles; 
1. Jejum para soltar as ligaduras da impiedade 

2. Jejum para desfazer as ataduras da servidão 

3. Jejum para libertação dos oprimidos 

4. Jejum para despedaçar o jugo 

5. Jejum para repartir o pão com o faminto e abrigar o pobre de-

samparado 

6. Jejum para romper a luz 

7. Jejum para a cura 

8. Jejum pela justiça de Deus 

9. Jejum pela glória de Deus 

Algumas citações bíblicas sobre o assunto... Mateus 6: 16-18, Mar-

cos 9:29, Atos 14:23 e 13:2 e 3, Ester 4:16, Neemias 1:4, Lucas 

2:37, Salmos 35:13, Daniel 9:3 entre outros. 

 
 
 

A PROSPERIDADE DO JUSTO 

  Salmo 1 

A mensagem central do Salmo 1 é clara; se desejamos as bênçãos 
de Deus, também precisamos preencher certas condições. 
 

1. Devemos ser dirigidos pela Palavra (vs.1-2)- Estamos no 
mundo, mas não pertencemos a ele. Diariamente temos que tomar 
decisões e com sabedoria fugir do conselho dos ímpios. Se seguir-
mos os conselhos errados, ficaremos com as companhias erradas 
e, por fim, nos assentaremos com as pessoas erradas. O prazer na 
Palavra e a meditação sobre ela devem andar juntos; isto porque 
pensamos naquilo que nos dá prazer e buscamos aquilo que acre-
ditamos ser verdadeiro. Na Palavra de Deus encontramos respos-
tas para todas as questões da vida. O que está faltando muito para 
os nossos dias é a paciência em tomar mais tempo para a medita-
ção na Palavra. Às vezes é mais fácil e rápido buscar conselhos 
com pessoas para tomar decisões importantes do que meditar na 
Palavra. Infelizmente a Bíblia tem deixado de ser a base para toma-
da de decisões, e isto tem levado muita gente a seguir conselhos 
de ímpios. 
 

2. Devemos ser bênção para outros (.v2)- Deus nos abençoa 
para que possamos abençoar outros. Se as bênçãos ficarem so-
mente conosco, as dádivas se tornaram mais importantes do que o 
Doador. Devemos nos tornar canais das bênçãos de Deus para 
outros. É uma grande alegria receber uma bênção, mas alegria 
maior ainda é ser uma bênção. Assim como uma árvore, o crente 
temente a Deus é cheio de vida, beleza e frutos. Quanto mais servi-
mos e abençoamos, mais recebemos da fonte de tudo que e Deus. 
 

3. Ter raízes espirituais profundas.(v.3)- A parte mais importante 
da vida do cristão são suas raízes que se alimentam dos recursos 
espirituais na pessoa do Senhor Jesus. Nele recebemos vida espiri-
tual abundante, permanente; e prosperidade em todas as coisas 
que colocamos as mãos para fazer.        

 
 

Rev. Eloi Moutinho                                       

14 de junho de 2015 

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 
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ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 


