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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 Salgado (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  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Ernesto Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

         OUTUBRO ROSA — Um Mês para lembrarmos da importância da prevenção do câncer de Mama.             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

06 - VALÉRIA ALVES 
10 - ELIZABETE LOURENÇO OLIVEIRA 
11 - THAYANARA MOREIRA ALVES 

5 a 11 de outubro 

No dia 27 de setembro, o Ministério de Mulheres de Valor realizou o Chá para mulheres no 

salão da igreja. Foi um momento precioso para quem esteve presente.  



 

                        Por: Renata Viçoso Coelho 

 Tudo começou em agosto de 2006. Fui ao ginecologista 

para  uma consulta  e  para  fazer  vários  exames,  pois  estava 

tentando engravidar e não conseguia. No resultado dos exames foi 

constatado que eu estava com um mioma do tamanho de uma 

laranja. Foi aí que começou a nossa luta, pois meu plano de saúde 

não cobria e a carência venceria em 10/01/2007. Meu médico disse 

que podia aguardar até este dia. Fui internada nesta data para fazer 

a retirada do mioma. Graças à Deus correu tudo bem. Passaram-se 

40 dias após a cirurgia e o médico falou que poderia engravidar. 

Foram 8 meses de espera e nada. Eu e meu marido retornamos ao 

consultório e o doutor disse: “O que eu podia fazer, eu fiz. Você só 

não engravida porque Deus  não quer”.  Saímos  arrasados do 

consultório. No final do ano, no dia 4 de dezembro resolvemos ir a 

um especialista. Ele solicitou 15 exames, desses o meu plano só 

cobria 3. Foi então que decidi entregar nas mãos de Deus, afinal já 

não  aguentava  mais  tanta  cobrança,  pois  não  conseguia 

engravidar. Lembro-me como se fosse hoje, saímos da clínica e 

falei para meu marido: “VOU ENGRAVIDAR SEM GASTAR UM 

CENTAVO”. Neste mesmo dia passamos no cartório e marcamos 

nosso casamento, que foi realizado no dia 20 de dezembro e foi 

uma benção. Decidimos passar alguns dias fora e na volta iniciei 

em um novo emprego. Passou um tempo e eu comecei a sentir 

muita queimação, principalmente de madrugada. Pensei:  Estou 

com problema de estômago, mas conforme os dias se passavam, 

eu só piorava. Um dia estava almoçando na minha mãe e me deu 

uma  vontade  de  chupar  laranja  com  sal.  Minha  irmã  ficou 

assustada, pois eu nunca chupava laranja e ela disse para mim: 

Você está grávida e eu falei: Glória à Deus, mas com um pouquinho 

de dúvida. Fui para casa e resolvi fazer o exame de farmácia. 

Acordei às 5 horas da manhã para fazer o teste e deu positivo. 

Falei para o meu marido e ele me disse: Você não deve ter feito 

direito. Às 7 horas passei em um laboratório para fazer exame. 

Esperei até às 13 horas para ver o resultado na internet. Estava no 

meu trabalho e todos torcendo por mim, quando vi o resultado 

quase  desmaiei  de  tanta  emoção.  Nossa!  Foi  uma  alegria! 

Rapidinho liguei para o meu marido e ele parecia não acreditar em 

tão grande milagre. A gravidez foi 

muito tranquila graças as nossas 

orações. Isso já fazem 5 anos e a 

nossa  princesa  é  perfeita.  Por 

isso digo: “Quando nós pedimos 

com  fé  em  Jesus  tudo  pode 

acontecer.  Estou muito  grata  ao 

nosso MARAVILHOSO DEUS.   

 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO 
 
                                                    Hebreus 4.15-16 
 
15 Porque não temos um sumo sacerdote que não possa 
compadecer-se das nossas fraquezas; porém, um que, como 
nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 
16 Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para 
que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de 
sermos ajudados em tempo oportuno. 
 
 
 Jesus é o maior líder de todos os tempos, nosso 
Senhor, perfeito em tudo. Obediente, não pecou e sabia a 
importância da oração. O evangelho de Lucas 2.52 nos diz 
que Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria. Ele ofere-
cia orações e súplicas durante seus dias de vida na terra. Ele 
orou quando foi batizado (Lc 3.21); Orou no monte (Lc 9.28); 
Orou na cruz (Lc 23.34); Intercedeu por seu amigo Pedro (Lc 
21.32); Orou no túmulo de Lázaro (Jo 11.41-42)... 
 Os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse 
a orar (Lc 11.1) porque muitas vezes não oramos como con-
vêm, como está escrito na carta de Tiago: Pedis, e não rece-
beis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. 
 A Bíblia nos ensina a orar como Davi, Daniel, Jó e 
tantos outros exemplos que podemos seguir.                                                                                         
   Reconheça a grandeza de Deus nas suas orações 
como no Salmo 19;  Ofereça súplicas por sua família, sua 
vida, igreja, amigos; Confesse o que pensou, as coisas que 
disse ou fez como no Salmo 32; Agradeça a Deus por tudo 
que Ele fez, faz e fará por você.  
 Você sabe o que acontece quando um santo ora? 

Em Apocalipse Deus mostra a eficácia da 
oração. Ele tem prazer em te abençoar, leia 
a bíblia, obedeça a palavra do Senhor e ore 
em nada duvidando. Deus tem sempre o 
melhor para sua vida.  
 
                   Pra. Mariana Sanitá Salgado 

5 de Outubro de 2014 

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 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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