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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 

 

 

 
20 - DAIANE PESAROLLI 
25 - TEREZINHA C. CAMARGO DA 
SILVA 
25 - JOÃO VICTOR LOBO GRANZONTE 

 
 

 

 

 

O horário de verão foi uma idéia do famoso 

inventor Benjamin Franklin quando nem havia 

energia elétrica? Mas a ideia só foi colocada em 

prática pela Inglaterra durante a Primeira Guer-

ra Mundial. No Brasil o horário de verão foi 

estabelecido no dia 1º de outubro de 1931, na época de Getúlio Var-

gas. O principal objetivo do horário de verão foi e é conscientizar as 

pessoas para que diminuam o consumo de energia elétrica, assim 

podendo aproveitar melhor a luz solar. Atualmente mais de 30 países 

utilizam o horário de verão. Mas há um período que ele se encerra, 

assim o horário volta a funcionar normalmente, atrasando o relógio 

em uma hora. Em 8 de dezembro de 2008 foi assinado pelo presiden-

te Lula o decreto de n. 6.558 e segundo o artigo primeiro desse decre-

to ficou instituído que a hora de verão de todos os anos, a partir de 

zero hora do terceiro domingo do mês de outubro de cada ano, até a 

zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano seguinte. 

Adiantando-se 60 minutos em relação à hora legal. E no ano que 

houver coincidência entre o domingo previsto para o término do horá-

rio de verão e o domingo de carnaval, então o encerramento se dará 

no domingo seguinte. Isso fez com que esse se tornasse o mais longo 

horário de verão que o Brasil já teve. O horário de verão brasileiro que 

se iniciou no dia 16 de outubro de 2011, se encerrará  a zero hora do 

dia 26 de fevereiro de 2012.  

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

 

 

 

No dia 05 deste mês foi 

recebido como membros 

por transferência de u-

ma Igreja do Nazareno 

do estado de São Paulo, 

o casal Altair e Cely. 

 

 

 

 

Os jovens terão o culto pós acampamento e 

os irmãos estão convidados para participa-
rem! Será às 19h30. 
 

 

                                                                                              Venha e traga um convidado! 
 

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


ORDEM DO CULTO 

 

Informativo  Semanal   Ano XIII   nº 07   19/02/2012 

 

19 de fevereiro de 2012 

 

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 

 As trancas e as chaves da oração 

eficaz 

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

 

AS CHAVES: DEZ COISAS QUE 
TORNAM A ORAÇÃO EFICAZ  
 

1. Orar pedindo, buscando e 
batendo - Mateus 7: 7-8, 11 - 
"Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e 

acha-reis; batei e abrir-se-vos-á. 
Pois todo o que pede, recebe; e 
quem busca, acha; e ao que bate, 

abrir-se-lhe-a. Se vós, pois, sen-
do maus, sabeis dar boas dádi-
vas a vossos filhos,  quanto mais vosso Pai, que está nos céus, 

dará boas coisas aos que lhas pedirem?" 
 

 

 2.  Orar com fé - Marcos  11  :24 -  "Por  isso vos  digo que  tudo o 
que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis."  
 

3. Orar em secreto - Mateus 6:6 - "Mas tu, quando orares, entra no 

teu quarto e,  fechando a porta,  ora a teu Pai que está em secreto;  
e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará."   
 
 

4. Orar segundo a vontade de Deus - 1 João 5:14 - "E esta é a 

confiança que temos nele,  que se pedirmos  alguma coisa segundo 
a Sua vontade, Ele nos ouve."  
 
 

5. Orar em nome de Jesus - João 14: 13-14 - "E tudo quanto pe-
dirdes em meu nome,  eu o farei,  para que  o Pai  seja  glorificado 
no Filho. Se  me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei." 
 
 

 6. Orar em concordância com outros crentes - Mateus 18:19-20 
- "Ainda vos digo mais:  Se dois de vós na terra concordarem acer-
ca de qualquer coisa que pedirem,  isso lhes  será feito por meu 

Pai,  que está nos  céus. Pois onde se acham dois ou três reunidos 
em meu nome, aí estou eu no meio deles."  
 
 

7.  Orar   enquanto  jejua   -  Atos  14:23  -  "E,  havendo-lhes   
feito  eleger anciãos em cada igreja e orado com jejuns, os enco-
mendaram ao Senhor em quem haviam crido."  
 
 

8. Orar com uma vida em obediência - 1 João 3:21-22 - "Amados,  
se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus; e 
qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a  receberemos,  porque 

guardamos os seus  mandamentos  e  fazemos o que é agradável à 
sua vista."  
 
 

9.  Orar   firme   em Deus   e   em  Sua   Palavra   -   João   15:7  -  
"Se   vós permanecerdes em mim,  e as minhas palavras permane-
cerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito." 10.  Orar   

enquanto  deleita-se  no  Senhor   -  Salmos   37:4   -  "Deleita-te 
também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração." 
 
 

 UM RESUMO DAS TRANCAS E DAS CHAVES DA ORAÇÃO  

 

1. Você precisa ter um relacionamento justo com Deus. 
2. Você precisa ter um relacionamento justo com outras pessoas. 

3. Seu coração precisa ser justo.   
 
 

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

 

 

PARA QUE SOFREMOS? 
 

(João 6:1-14) 
 

Existem cinco causas para o sofrimento:  
 

1. Meus erros: imprudência e precipitações.  
2. Os erros e maldade dos outros.  
3. Os fenômenos naturais: secas, enchentes e vulcões.  
4. As tentações do diabo. Elas são para nos derrotar.  
5. As provações. Pelo fato de estarmos neste mundo.  
 
1. PARA TERMOS EXPERIÊNCIA. 
Quem não tem experiência, não vê as obras de Deus.  

 Moisés viu o mar se abrir. Êxodo 14.  

 Pedro viu as portas da prisão se abrirem. Atos 12 .  

 A viúva viu o azeite se multiplicar. I Reis 4:1-7 . Ex-
periência se adquire, caminhando com Deus.  

 
2. PARA NOS MOSTRAR QUE NOSSAS SOLUÇÕES 
NÃO SOLUCIONAM. 
Nossa atitude: Recursos pessoais, recursos dos outros. 
Depois Deus. Esquecemos de "buscar primeiro o Reino 
de Deus".  
 
3. PARA DESCOBRIRMOS QUE DEUS TEM SEU 
PRÓPRIO TEMPO. 
 
4. PARA AVALIAR O MEU TIPO DE FÉ. 
Não o tamanho, mas a qualidade de minha fé. Precisa-
mos passar por alguns "corredores" da vida, desconhe-
cidos ainda. Enquanto estamos aqui, estamos sujeitos 
a doença, acidentes, perseguições. Não temos seguro 
contra o sofrimento. 
 
                                                    Boa semana! 

                                                       Rev. Eloi Moutinho 

 

http://www.kbaptistchurch.org/p/bible/cite.htm?passage=JOHN+6
http://www.kbaptistchurch.org/p/bible/cite.htm?passage=EXOD+14
http://www.kbaptistchurch.org/p/bible/cite.htm?passage=ACTS+12
http://www.kbaptistchurch.org/p/bible/cite.htm?passage=1KGS+4:1-7

