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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 (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 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Pedro Martins 

Aparecida Camargo 

 

PRES. MED  

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Luciana B. Martins 

"Nunca digas é impossível. Diz: ainda não fiz" - Provérbio japonês  

                           
 
                           

         
 
 
 

                                                20 a 26 de outubro 
 

21- JOSÉ CARLOS RODRIGUES 
22- FRANCISCO EMANUEL CARDOSO SOLA 
24- MARILDA GASPARINO 
24- CAMILA DUARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 5 de outu-

bro, o casal André 

e Simone consa-

gram ao Senhor a 

vida da Sofia. Os 

casais Pedro e 

Luciana e Samuel 

e Vivian foram as 

testemunhas 

desse ato de fé. 

No dia 13 de 

outubro, o casal 

Rildo e Marcia 

apresentaram ao 

Senhor o filho 

Thiago. As teste-

munhas foram os 

casais Edson e  

Elione e Luzinete 

e Pr. Mario. 



                                               
 

                 Deixando o Espírito Santo encher sua vida 
 

Para que o Espírito Santo encha sua vida observe atenta-
mente o caminho que a  Palavra de Deus oferece para que 
sejamos plenos do Espírito Santo, conforme Efésios 5:17-
21. 
 

1. Não vos embriagueis com vinho, em que há devassi-
dão... 
O uso do vinho indica um entenebrecimento do entendimen-
to. Um embotamento do sentido. Uma obstrução do pensa-
mento e da vontade. 
O crente não deve se envolver com nada que lhe cause o 
mesmo efeito. O crente não deve-se permitir a embriagar-se 
com nada que lhe tire os propósitos Divinos em sua vida.  
 

2. Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos 
espirituais... 
Mais uma vez nos fica claro a importância de uma atitude de 
louvor. Deus escolheu o louvor como modo de ser cheio do 
Espírito. Isto não é maravilhoso? Não é bom? Está ao al-
cance de todos. Todos podem louvar a Deus em seus cora-
ções e assim ser cheio do Espírito Santo. 
 

3. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai... 
Um coração grato está mais perto de ser Cheio do Espírito 
do que um coração murmurante. 
 

4. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo... 
Estar sujeito aos irmãos e irmãs dentro da Igreja de Cristo é 
surpreendentemente um meio de ser cheio do Espírito San-
to. 
 

Três atitudes que o crente deve prestar atenção para ser 
cheio do Espírito Santo 
a) A vontade do crente deve ser vencida por Deus 
A vontade do crente deve ser vencida pelo Senhor. O crente 
deve pedir ao Senhor para quebrar sua vontade. A vontade 
humana deve estar completamente disposta a submeter-se 
ao propósito do Senhor. Caso contrário, o vaso não será 
cheio. Eis o combate espiritual! 
 

b) A necessidade de um quebrantamento 
Um coração quebrantado não será rejeitado quando pedir 
algo ao Senhor 
 

c) Uma decisão determinada 
Quem deseja ser cheio do Espírito Santo deve estar consci-
ente que haverá oposição espiritual constante. Há necessi-
dade de decisão firme, determinada e sem volta. Certamen-
te o Senhor ajudará e concederá o enchimento do Espírito 
Santo ao que pede.  

 
 

 

            Conteúdo na íntegra, acesse o blog de Valdeni Cruz 

APENAS PEÇA 

"Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, 

que a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe será con-

cedida." Tiago 1:5 

O propósito da oração não é mover Deus para o nosso 

caminho. É de nos mover ao Seu caminho. É ir em dire-

ção ao que é a Sua vontade. Salomão disse: "eu preciso 

de sabedoria." Era exatamente isso o que Deus queria 

que ele pedisse. Assim, o Senhor deu-lhe não só o que 

ele havia pedido, mas ainda mais. Salomão descobriu que 

o objetivo da oração é fazer com que sua própria vontade 

fique alinhada com Deus. Isso é tão importante! Às vezes 

pensamos que através da oração iremos de alguma forma 

convencer Deus a fazer o que nós queremos que Ele fa-

ça. Eu tenho inclusive ouvido: "Eu estava lutando com 

Deus em oração." Quem ganhou? Espero que tenha sido 

Deus. Se você está tentando lutar com Deus, você irá 

perder de uma forma ou de outra. O que você diria se 

Deus viesse para você hoje à noite em um sonho e dis-

sesse: "Eu te darei o que você quiser"? Sua resposta será 

uma indicação real de onde você está espiritualmente, de 

como você está se saindo na corrida espiritual. Vemos 

que o coração de Salomão foi correto com Deus, porque 

ele disse: "Senhor, eu preciso de sabedoria. Estou oprimi-

do com as minhas responsabilidades." Você já se sentiu 

assim? Você se sente oprimido por suas responsabilida-

des de pai ou mãe? Talvez você seja o diretor de uma 

empresa. Ou chefe em um canteiro de obras. Talvez você 

supervisione outras pessoas em um ministério. Ou você 

seja um professor em uma sala de aula. Todo mundo che-

ga até você com problemas. Muitas vezes você sente que 

não poderá lidar com tudo isso. Diga: "Senhor, dai-me 

sabedoria". Ele o fará.            (  www,devocionaisdiarios.com.br) 

20 de outubro de 2013 

 

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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E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/ti/1/5

