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S  E  M  A  N  A  L 

Quarta: 20h - Quarta da Vitória 

Sexta: 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: 

Selso José Garcia               

Aparecida Cremasco 

Marcelo Fernandes 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Rogério Takeshita 

Claudia Nakamura  

André Rosseti        

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Dalcimar Paixão  

 

PRES. JNI:      

Luciana Martins 

 

 

 

 

 

 

10 - ROSA DEFENDE TIROLLA 
10 - GREICE ELLEN DA S. BERALDI 
13 - LETICIA GOÉS NOVELLI 

16 - MARCELINA DOMINGOS 
17 - ALBA CLIVATI  
17 - GLAUCIA RENATA CARDOSO SOLA 

18 - ROGÉRIO TAKESHITA 
19 - MARIA APARECIDA CAMARGO 

21 - PAULO SERGIO PEREIRA 

  
 

 

 Para conversar com Deus é preciso antes de tudo a-
prender a estar em silêncio. Muitos se queixam que 
não conseguem ouvir a voz de Deus e, portanto, não 
há nenhum mistério. Deus nos fala. Mas geralmente 
estamos tão preocupados em falar, falar e falar, que 
Ele simplesmente nos ouve. Se falamos o tempo todo, 
nada mais natural que ouvirmos o som da nossa pró-
pria voz. Enquanto nosso eu estiver dominando, só 
ouviremos a nós mesmos. A maneira mais simples de 
orar é ficar em silêncio, colocar a alma de joelhos e 
esperar pacientemente que a presença de Deus se 
manifeste. E Ele vem sempre. Ele entra no nosso cora-
ção e quebranta nossas vidas. Quem teve essa experi-
ência um dia nunca se esquecerá. Nosso grande pro-
blema é chegar na presença de Deus para ouvir so-
mente o que queremos. Geralmente quando chegamos 
a Ele para pedir alguma coisa, já temos a resposta do 
que queremos. Não pedimos que nos diga o que é me-
lhor para nós, mas dizemos a Ele o que queremos e 
pedimos isso É sempre nosso eu dominando, como se 
inversamente, fôssemos nós deuses e que Ele estives-
se à disposição simplesmente para atender a nossos 
desejos. Mas Deus nos ama o suficiente para não nos 
dar tudo o que queremos, quando nos comportamos 
como crianças mimadas. Deus nos quer amadurecidos 
e prontos para a vida. Quem é Deus e quem somos 
nós? Quem criou quem e quem conhece o coração de 
quem? Somos altivos e orgulhosos. Se Deus não nos 
fala é porque estamos sempre falando no lugar dEle. 
Portanto, se quiser conversar com Deus, aprenda a 
estar em silêncio primeiro. Aprenda a ser humilde, 
aprenda a ouvir. E aprenda, principalmente, que Sua 
voz nos fala através de pessoas e de fatos e que nem 
sempre a solução que Ele encontra para os nossos 
problemas são as mesmas que impomos. Deus tam-
bém diz "não" quando é disso que precisamos. Ele co-
nhece nosso coração muito melhor que nós, pois vê 
dentro e vê nosso amanhã. Ele conhece nossos limites 
e nossas necessidades. A bíblia nos dá este conselho: 
"quando quiser falar com Deus, entra em seu quarto 
e, em silêncio, ora ao Teu Pai."Eis a sabedoria Divina, 
a chave do mistério e que nunca compreendemos. Mas 

ainda é tempo... Encontramos no livro de Provér-
bios a seguinte frase: "as palavras são prata, 
mas o silêncio vale ouro." A voz do silêncio é a 
voz de Deus. E falar com Ele é um privilégio ma-
ravilhoso acessível a todos nós.  

Porque todos os que pedem recebem, os que procuram encontram, e a porta se abrirá para os que baterem.  Mateus 7:8 

Esse é um projeto do Ministério 

Mãos Estendidas para abençoar 

vidas. 

O primeiro volume são pregações 

do Pr. Jeomakson e louvores do 

Pr. Gilialdo. 

Participe adquirindo o seu CD 

por apenas  R$10,00.  

 

 

 

Iniciará às 9 horas com a Con-

venção dos Departamentos, Mi-

nistério Escola Dominical (MED), 

Missões Nazarenas Internacionais 

(MNI) e a Juventude Nazarena 

Internacional (JNI). No período da tarde, a assembléi-

a  e as eleições com representantes das igrejas. À noite, 

às 20 horas, culto distrital. 

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


ORDEM DO CULTO 
 

 

 

Informativo  Semanal   Ano XIII   nº 02   15/01/2012 

 

15 de janeiro 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 

OITO PASSOS PARA RECEBER A RESPOSTA  
À SUA ORAÇÃO 

 

1. Decida e seja específico naquilo que quer de Deus  
Exemplo: "Senhor, dá-me um automóvel". 
Deus perguntar-lhe-ia: "Que marca, que modelo?" 
Imagine que você vai ao talho e diz: "Senhor Silva, dê-me um 
quilo de carne". O senhor Silva, ia perguntar-lhe: "Que género de 
carne quer?" 
Marcos 10:46-52 
Jesus ia a entrar na cidade de Jericó, quando passou por um 
cego, que gritou: 
- " Tem misericórdia de mim e ajuda-me." Ao que Jesus lhe per-
guntou: 
- "O que queres de mim?" Foi então que o cego lhe falou especifi-
camente: 
- "Senhor, que eu tenha vista". Então Jesus curou-o. Repare que 
Jesus sabia muito bem o que o cego precisava, mas Jesus só 
respondeu quando ele foi específico, e não quando disse: "Tem 
misericórdia de mim". Seja sempre específico naquilo que pedir a 
Deus. 
 

 

2. Procure uma passagem bíblica que lhe prometa aquilo que 
quer pedir a Deus. 
Deus só é responsável em cumprir as Suas promessas, e que 
estão descritas na Bíblia. 
Jeremias 1:12 - "...eu velo sobre a minha Palavra, para a cumprir". 
Deus só lhe responderá, se aquilo que você pedir, estiver de acor-
do com a Vontade d'Ele. Toda a Vontade de Deus, está descrita 
na Bíblia. Então, é lá que você tem de procurar a Sua promessa. 
I João 5:14-15 - "E esta é a confiança que temos nele, que se 
pedirmos alguma coisa, segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. E, 
se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que 
alcançamos as petições que lhe fizemos". 
 

 
 

3. Antes de pedir, medite nessas promessas.  
Romanos 10:17 - "De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela 
Palavra de Deus". Como Deus só responde a uma oração de fé, e 
como fé só vem pelo ouvir a Palavra de Deus, então antes de 
fazer o pedido a Deus, você precisa meditar muitas vezes nos 
versículos bíblicos que prometem o que você quer de Deus. Só 
assim terá fé para esse assunto e então Deus lhe responderá. 
João 15:7 - "Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras es 
tiverem em vós, pedireis tudo o que quizerdes, e vos será feito". 
Como se vê, não basta receber Jesus como Salvador. É necessá-
rio ter o coração cheio da Palavra de Deus. Só então, Deus res-

ponderá ao seu pedido. 

Continua no próximo boletim... 

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

 

 

PENSAMENTOS DE UM VELHO PASTOR 
 

"Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o 

Pai de vocês, que está no céu" (Mt 5:48). A leitura do livro 

Ah! Se eu soubesse – escrito após uma pesquisa com mais 

de uma centena de executivos bem-sucedidos acima de cin-

qüenta anos de idade – fez-me pensar, também, em algumas 

coisas que eu gostaria de ter sabido vinte e cinco anos atrás. 

Descobri-as na convivência com centenas de pastores, mui-

tos de outras denominações, reconhecidos como "caciques" 

– e algumas com os nossos "líderes". Eis algumas coisas que 

aprendi: Caráter é mais importante que talento. Os Escritos 

Sagrados estão cheios de exortações com relação a uma 

vida de santidade. Conseqüentemente, o caráter é a base 

para um testemunho determinante e uma vida que desafia a 

outros. Normalmente, você influencia pelo exemplo, e não 

pelas realizações. O que você faz logo será superado por 

alguém que fará mais e melhor, mas aquilo que você é será 

sempre a sua marca inimitável. Ser é mais importante do que 

fazer. Normalmente, estamos acostumados a viver uma vida 

que tem como meta principal realizar grandes projetos. Como 

servos de Deus, temos o exemplo de Jesus que não deixou 

nada importante em termos de realizações materiais. Nem 

um livro, sequer, escreveu. Mas o que Ele gerou no coração 

dos homens os levou a construírem milhares de templos, 

escolas, asilos, universidades e a escreverem uma quantida-

de de livros a Seu respeito, cujo montante jamais se viu acer-

ca de uma outra pessoa. Dar é mais importante do que rece-

ber. A Bíblia é muito clara. Mais bem-aventurado é dar do 

que receber. Quem ajunta para si fica cada vez mais pobre, 

mas quem reparte o que tem fica cada vez mais rico. Esta é 

uma regra fantástica do ensino de Jesus! 

 

 

ORAÇÃO: Senhor, ajuda-me a aprender com aqueles que 

viveram mais do que eu e, assim, amenizar problemas em 

minha vida. Amém. 

 

 

Extraído: site Igreja do Nazareno de Campinas  


