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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 
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Rev. Elói Moutinho  
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Mário Biolada   
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Clóvis Salgado 
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Dalcimar Zanoni 
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Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  
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Fabiano Nakanishi   
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Luzinete Biolada          
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Mariana S. Salgado 
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01 - EVANDRO FEIJÓ RODRIGUES 

01 - PATRICIA FERREIRA NEVES 

03 - MARLENE DE O. FERNANDES 

04 - VILDINEY DE ALMEIDA SANT'ANA 

04 - ANA PAULA M. EVANGELISTA 

  
 

 

 

“Não nos enganemos a nós mesmos 
pois é possível… 

· dar, como Ananias (At 5:2) 

· desejar morrer, como Balaão (Num 23:10) 
· sacrificar, como Caim (Gen 4:03) 

· testemunhar, como Demas (II Tim 4:10) 
· chorar, como Esaú (Gên 27:38) 

· tremer diante da Palavra, como Félix ( At 24:25 ) 
· servir, como Geazi (II Reis 5:20) 

· ter zelo por Deus, como Israel (Rom 10:2) 
· ser um discípulo, como Judas (Atos 1:25) 

· participar do culto, como Coré (Num 16) 
· abandonar Sodoma, como a mulher de Ló (Gên.19:26) 

· fazer longas orações, como os fariseus (Mat 23:14) 
· profetizar, como Saul (I Sam 10:10) 

· ter numerosos discípulos, como Teudas (Atos 5:36) 
· ter lâmpadas, como as virgens (Mat 25:1-13) 

· estar próximo ao Reino de Deus, como o jovem rico (Mat 
19:16-22) 

· profetizar, expulsar demônios e fazer milagres em nome do 
Senhor (Mat 7:22,23) 

… e mesmo assim estar perdido!!                                                                                                                

                                                                                                      Enviado por; Vitor de Mattos Souza 

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

 

 
 

 

 

Próximo domingo  - 8 horas 

Venha compartilhar do seu café da 

manhã com os irmãos. 

No dia 22, teve o encerramento e a entrega dos 

certificados para os irmãos que participaram do 

estudo de Lucas ministrado pelo professor Mario 

Biolada.  Na foto alguns desses irmãos. 

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


ORDEM DO CULTO 

 

Informativo  Semanal   Ano XIII   nº 04   29/01/2012 

 

29 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 - ÚLTIMA PARTE 

 

6. ENQUANTO ESPERA PELA MATERIALIZAÇÃO DO PEDI-
DO, LOUVE A DEUS 
Não peça duas vezes a mesma coisa a Deus, porque isso não é 
fé (pedindo segunda vez). Você estaria a dizer a Deus, que afinal 
não acreditou que recebeu da primeira vez. Se fizer isto mais que 
uma vez, então quando é que Deus vai saber que você acreditou? 
Romanos 4:17 - "... E chama as coisas que não são, como se já 
fossem". 
Quando você louva a Deus pela resposta, está a falar de coisas 
que não são, como se já fossem. Isto é fé, e é a fé que vai materi-
alizar o seu pedido. 

 
7.  RECUSE-SE A DUVIDAR 

É precisamente, no tempo de espera, que o diabo mais gosta de 
atacar, lançando pensamentos de dúvida à sua mente: 
- "Será que estou curada?" 
- "Mas eu não vejo nada?!" 
- "Mas eu não sinto nada?!" 
Tiago 1:6, 7 - "Peça-a, porém, com fé, não duvidando; porque o 
que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, 
e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que 
receberá do Senhor alguma coisa". 
O que fazer? ( Tiago 4:7 ) "Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e 
ele fugirá de vós". 
Resista ao diabo falando a Palavra de Deus (versículos bíblicos): 
- "Diabo, está escrito: "Resisti ao diabo e ele fugirá de vós". As 
dúvidas não vêm de Deus e eu recuso-me a duvidar: Satanás, no 
nome de Jesus, vai-te embora porque eu já acreditei que recebi 
aquilo que pedi a Deus, por isso eu sei que isso vem a caminho". 

 
8. CONTINUE A MEDITAR NAS PROMESSAS 

Josué 1:8 - " Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes 
medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer confor-
me a tudo o que nele está escrito; porque então farás prosperar o 
teu caminho, e então prudentemente te conduzirás ". 
À medida que meditar e falar esses versículos bíblicos, está a 
lembrar a Deus as suas promessas, O qual não falhará em cumpri
-las. 
Veja-se a si mesmo com aquilo que pediu a Deus. 
Faça planos de acordo com isso. 
Não esmoreça, nem perca o ânimo. 
Lembre-se que a vontade de Deus, é que tudo aquilo que você 
pedir, receba, para que a sua alegria seja completa. 
João 16:24 - "... pedi, e recebereis para que o vosso gozo seja 
completo" 

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

 

 

                          ESPÍRITO EXCELENTE 

“E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção 

das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia; portanto pediu ao chefe 

dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar” Daniel 1:8. 

 

Se eu não estiver enganado creio que foi para John Wesley que 

certa vez perguntaram-lhe: Se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o 

que faria? A resposta foi: O mesmo que estou fazendo hoje! (ele tinha con-

vicção de sua salvação e que estava vivendo ininterruptamente como cris-

tão). O viver cristão é continuado tal qual a graça e a misericórdia o são! A 

Bíblia nos fala de Daniel. Este moço foi levado – juntamente com outros 

(Hananias, Mizael e Azarias). - cativo de Jerusalém para Babilônia. Ele foi 

escolhido a dedo, mas essa escolha tinha um propósito e era corrompê-los. 

Na realidade Nabucodonosor queria impor suas leis, costumes, cultura e seus 

deuses a estes moços. Ele desejava infundir-lhes a cultura babilônica. Isso 

fica evidente em Daniel 1:3-4 “E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunu-

cos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos prín-

cipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e 

instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhe-

cimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que 

lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus'”... E QUE LHES ensinas-

sem as letras e a língua dos caldeus... Daniel PROPÓS e seu coração não se 

contaminar e de fato não se contaminou ainda que sua decisão tenha lhe 

gerado muitos reveses. Entretanto, essa atitude lhe gerou um adjetivo: Não 

foi “fabuloso”, também não foi “imperador”, tampouco “fenômeno”; ou 

qualquer outro adjetivo que o mundo pode atribuir... seu adjetivo foi 

“espírito EXCELENTE”. “Porquanto se achou neste Daniel um espírito 

excelente, e conhecimento, e entendimento” – (Daniel 5:12a). Interessante 

notar que o “propósito” partiu do próprio Daniel, então, nós devemos igual-

mente motivar-nos em propósitos para não nos contaminarmos com as coisas 

más deste mundo. O mundo – o sistema mundano – é a babilônia. Nabuco-

donosor prefigura satanás. Nós estamos nessa babilônia e esse 

“Nabucodonosor” empreende grandes esforços para nos infundir sua cultura 

maligna e mortal. Só mesmo corações cujo propósito é servir ao Senhor e 

não se contaminar com as iguarias desse “rei” é que permanecerão com 

espírito excelente. Ninguém forçou Daniel fazer o propósito, assim, ninguém 

é forçado fazê-lo, entretanto, quem deseja servir ao Senhor e se manter fiel a 

Ele e as suas ordenanças certamente se firmará em propósitos pessoais de 

abnegação e santidade.  

                       por Vilson Ferro Martins – www.vozdotrono.com.br 


