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Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

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) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (8422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado..(9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (9992-0971 / 3334-2553) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE   

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Antonio O. Silva 

Dalcimar Zanoni 

Cida Camargo 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Caroliny Guimarães 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Valéria Alves 

“Há homens que querem ser políticos, há políticos que 

querem ser reis, há reis que querem ser deuses, e Deus 

deixou a Sua glória e veio a Ser Homem.” Augusto Cury 

 
 
 

04- VANESSA DA SILVA 

05-  IVANA PEREIRA 

06- APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA 

06- EDER CASTILHO 

07- TATIANE AQUINO RODRIGUES 

07- MARIA JOSÉ OLIVEIRA 
08- PATRICIA MARTINS ALMEIDA 

08- RODRIGO DE CAMARGO SANT'ANA 

4 a 9 de dezembro 

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 
 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

                “Antes de você falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de criticar, conheça. E antes de desistir, tente.”  

 

 

 

 

 

 

 

02 - Reunião de Homens de Honra  

10 - ME -  Visita a casa lares 

10 -  Chá para Mulheres Distrital 

17 - Cantata Especial de Natal 

31 - Culto da Virada 

http://www.frasesfamosas.com.br/frase/jorge-luiz-cesar-fig-quando-aprendi-que-cada-pesso/


 

 

Armas Espirituais 

 
 

"Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava 
intensamente a Deus por ele." (Atos 12:5) 

Martin Lloyd Jones disse: "De todas as bênçãos que temos 
com a salvação, nenhuma é maior do que esta: temos a-
cesso a Deus em oração". Pense um pouco sobre o desafio 
tremendo que a igreja do primeiro século teve. Eles não 
tinham base política, não tinham direito de voto no sena-
do romano, e nenhum imperador romano simpatizava 
com eles. Os primeiros Cristãos não entravam em discus-
são com os pagãos; eles davam o exemplo através de suas 
vidas. O Cristianismo nunca tentou 'conquistar' o paganis-
mo ou o Judaísmo superficial à força. Ao invés disso, os 
Cristãos do primeiro século lutavam pelos descrentes, 
viviam e oravam muito por eles. Tudo isso porque reco-
nheciam que suas armas não eram físicas, mas espirituais. 
Não lemos em lugar algum que os Cristãos se armaram e 
se revoltaram contra Roma. Os romanos tinham o exérci-
to mais poderoso do planeta naquela época. Os primeiros 
Cristãos basicamente disseram: "Vamos combater o fogo 
com fogo. Vamos reconhecer que isto é uma batalha espi-
ritual, então vamos usar armamento espiritual." Em Atos 
12, os vemos encarando uma incrível dificuldade. Hero-
des executou Tiago, que foi um dos discípulos de Jesus e 
irmão de João. Então ele decidiu jogar Pedro na prisão. E 
o que a igreja fez? Tentaram destituir Herodes no trono? 
Não. Lemos que "a igreja orava intensamente a Deus por 
ele." (versículo 5). Qual é o armamento espiritual que 
Deus tem nos dado para lutarmos as batalhas de hoje? É, 
essencialmente, oração e a proclamação do Evangelho. O 
problema é não usarmos esse armamento. Utilizamos 
meios políticos, entre outros, para tentar resolver nossos 
problemas, e acabamos como uma pessoa tentando lançar 
fogo sobre uma floresta com uma arma de brinquedo. 
Vamos usar as armas espirituais que Deus nos deu. 
 

www.devocionaisdiarios.com.br 

4 de dezembro de 2016 

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 

No dia 2 de dezembro, o Ministério de Homens realizou o 

último encontro deles e aconteceu na casa do Jaime. Esteve 

presente 32 homens e a palavra foi trazida pelo pr. Eloi e 

ainda teve o testemunho do Marcelo que teve um livramento 

do Senhor nesta semana. 

http://www.devocionaisdiarios.com/2016/12/armas-espirituais.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/12/5

