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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 

“Problemas não são obstáculos, mas oportunidades ímpares de superação e evolução.”   

 
 

         

26 - ANA BEATRIZ SILVA BIOLADA 
 

 No dia 13 de julho iniciou a Gincana dos jovens e 

adolescentes. As equipes já estão à todo vapor nas 

tarefas e brincadeiras. Venha participar! Ainda há 

tempo para se envolver em uma das equipes. 



 

 
 

 
 

 

 
 

Era uma vez um homem que 
possuía um grande jardim, onde 
foram cultivadas as mais 
variadas flores. Perto desse 

jardim morava um menino que 
amava muito as plantas. Muitas 
vezes ele abandonava os 

brinquedos e encostava o rosto na cerca para olhar o 
jardim e admirar o colorido das flores. O garoto 
também tinha o seu canteirinho na frente da casa. 

Possuía uma pá, um regador, mas não tinha ainda 
nenhuma muda de flor para plantar. O dono desse 
grande jardim é muito estranho - pensou o menino. 
Não limpa os canteiros, não afofa a terra e nem a 
rega com frequência.  Um dia, quando o homem 

visitava o seu jardim, parou em frente a uma 
pequena roseira torta com apenas umas poucas 

folhinhas verdes. Chamando o empregado, disse-
lhe: - Arranque esta roseirinha. Ela nunca produzirá 
flores. Atire-a para fora da cerca. Naquele dia, 
quando o garoto voltava da escola, viu a roseirinha 
arrancada na beira da cerca e monologou: - Pobre 

roseirinha! Como ele teve coragem de arrancá-la... 
Vou colocá-la no meu canteiro e cuidar de você.  

Juntando a pá e o regador com água, cavou bem no 
centro do seu canteirinho, revirou a terra e ali 
depositou a roseirinha torta, deixando-a na melhor 
posição possível. O calor do sol a aquecia, ele a 
regava e algumas vezes a chuva a refrescava. Um 
dia, ele reparou que nela surgia um botãozinho 

verde. A mãe lhe explicou que dali certamente sairia 
uma bonita rosa. De fato, na semana seguinte ele 
olhou da janela e, radiante, chamou sua mãe. 
Desabrochava uma linda rosa branca da roseirinha 
torta.  Cada pessoa que por ali passava, naquele dia, 
parava para admirar a pequena roseira com a sua 
única rosa branca. À tardinha, o garoto ouviu uma 

voz do outro lado da cerca. Era o dono do grande 

jardim que dizia: - Que rosa lindíssima tem aí no seu 
canteirinho, meu filho. É mais rara e mais bonita do 
que qualquer uma das minhas. Como foi que você a 
conseguiu? - O senhor não se lembra daquela 
roseirinha torta que mandou arrancar e jogar fora? 
Eu a apanhei murcha, ressecada e a plantei. 

Colaborei com o Pai do céu no cuidado com a planta 
e ela cresceu e produziu esta bonita rosa - 

respondeu o menino.  O dono do grande jardim 

compreendeu a lição. E você? O que aprendeu?  

 

O MINISTÉRIO DA INTERCESSÃO 

 

 Interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua 
causa, como se fora a sua própria. É estar entre Deus e os 
homens, orando a seu favor, tomando seu lugar e sentindo sua 
necessidade. Há muitas definições que poderíamos dar sobre 
intercessão. A mais simples está na Bíblia: "Orai uns pelos 
outros" (Tg. 5:16). Há outros exemplos: Abraão intercedeu por Ló e 
este foi liberto da destruição de Sodoma e Gomorra; Moisés 
intercedeu por Israel e foi ouvido; Samuel orou constantemente 
pela nação de Israel; Daniel orou pela libertação do seu povo do 
cativeiro; Davi suplicou pelo povo; Cristo rogou por Seus discípulos 
e fez especial intercessão por Pedro; Paulo é exemplo de 
constante intercessão.  Toda a Igreja é chamada ao fascinante 
ministério da intercessão. O intercessor é o que vai a Deus não por 
causa de si mesmo, mas por causa dos outros. Ele se coloca numa 
posição de sacerdote, entre Deus e o homem, para pleitear a sua 
causa. É uma oração para que a vontade de Deus seja feita na vida 
de outros; é descobrir o que está no coração de Deus e orar para 
que isso se manifeste. Deus está levantando um verdadeiro 
exército de intercessores para esta geração. A oração intercessória 
é a ferramenta usada por Ele para manifestar na vida dos homens 
Seus poderosos feitos.  Interceder é ver a necessidade da 
intervenção de Deus nas mais diversas situações. É captar a mente 
de Cristo, de modo a ver as circunstâncias como Cristo as vê, e 
unir-se a Ele em súplica para que Deus se mova de tal maneira que 
Sua vontade e propósito Divinos sejam cumpridos nas vidas dos 
homens e das nações. A intercessão deve ser uma das prioridades 
da vida do cristão. Todo crente é chamado a interceder. Há 
pessoas que têm um ministério de intercessão, com uma unção 
especial para tanto, mas cada crente tem uma vocação de Deus 
para interceder; É um imperativo. Quem não o faz, não exerce seu 
sacerdócio. Paulo é enfático ao dizer: "Antes de tudo, pois, exorto 

que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de 

graça, em favor de todos os homens " (1 Tm. 2:1).       
 

                                  Pr. Eloi Moutinho 
 

21 de julho 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 


