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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 

                               “Na juventude deve-se acumular o saber. Na velhice fazer uso dele.“  Rousseau 

               
 

                           
            
              
 
 

              6 a 12 de outubro 
 

06 - VALÉRIA ALVES 

10– ELIZABETE OLIVEIRA SILVA 

 

André, Israel, Luiz, Mario, Luzinete, Vilma, Ivanilde, Carol, Pollyana,  

Letícia, Eliane, Elione, Débora, Vera, Marisa, Sheila, Marcos e Mariana. 
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doação dos brindes da Racco para os professores. 



 O homem cheio do Espírito Santo 

 

            Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade não 
somente pelo fato de que precisamos do poder sobrenatural 
para uma vida de testemunho cristão, mas também pelo fato 
de que os temperamentos possuem fraquezas que não po-
dem ser superadas apenas pela força de vontade. 

O homem não precisa sofrer pelas ciladas que as 
fraquezas dos temperamentos causam. Deus preparou um 
meio de superar tais faltas, vencendo-as pelo enchimento 
do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo não 
conhece as fraquezas do temperamento que possui. Em 
lugar deles, recebe nove forças absolutamente novas e es-
pirituais que lhe garantirão plena força. Os nove gomos do 
fruto do Espírito são, sem substituto, o remédio divino e 
eficaz para as fraquezas dos temperamentos. 

O homem deve compreender que se não entregar 
o controle de sua vida (temperamento) para o Espírito San-
to, poderá viver uma vida hipócrita, com máscaras, infeliz e, 
sobretudo improdutiva. É de suma importância que o Espíri-
to Santo assuma o controle da vida do crente. Maravilhosos 
benefícios estão esperando o crente que deseja ser cheio 
do Espírito Santo. 
 

As maiores necessidades espirituais básicas do sr. San-
guíneo são: abstinência ou autocontrole, paciência, fé, paz 
e bondade. 
 

De todos os temperamentos, é o colérico que provavel-
mente tenha o maior número de necessidades espiritu-
ais. Estas necessidades basicamente são: amor, paz, 
bondade, paciência, humildade e benevolência. 
 

As necessidades espirituais básicas dos melancólicos 
são: amor, alegria, paz, bondade, fé e autocontrole. 
 

As maiores necessidades do sr. Fleumático consiste 
em: amor, bondade, docilidade, temperança e fé. 

 

O temperamento cheio do Espírito Santo 
 Ser cheio do Espírito Santo, não é somente recebe 
o poder sobrenatural para operação de maravilhas em No-
me do Senhor ou autoridade para testemunhar de modo 
magnífico. Ser cheio do Espírito é, sobretudo encher-se das 
qualidades e forças do Espírito Santo que devem demons-
trar que somos de Cristo e não somente falamos em Nome 
dele. Ser cheio do Espírito é manifestar ao mundo as carac-
terísticas do caráter de Cristo. Ser cheio é permitir que atra-
vés de nós o mundo veja a pessoa bendita do Senhor Je-
sus.                                         Continua no próximo boletim. 

 

 

A QUEM VOCÊ TEM CONFIADO SEU DEPÓSITO? 

“Por cuja causa padeço também isto, mas não 
me envergonho; porque eu sei em quem tenho crido, e 
estou certo de que é poderoso para guardar o meu de-
pósito até àquele dia.” 2 Timóteo 1:12 

 
 Você se lembra do congelamento do Plano 

Collor? Quantas pessoas perderam dinheiro naquele 
plano de 1990.  Às vezes você confia seu depósito a 
instituições bancárias e acontece isso. Você pode real-
mente afirmar que confia em pessoas ou instituições? 

Quantas pessoas passam a vida confiando em 
outros, ou em seguros ou em planos de aposentadoria, 
e se frustram? 

O apóstolo Paulo disse que sabia em quem 
estava crendo, estava certo de que Aquele em quem 
cria era poderoso para guardar o depósito dele até o 
dia glorioso. Você tem tido esta mesma certeza? Você 
tem depositado tudo em Deus? Você não sabe o que é 
guardar seu depósito em Deus? Eu lhe ajudo com al-
guns exemplos: dizer não para esse mundo cheio de 
ofertas e manjares, viver a verdade, viver a santidade, 
obedecer a Palavra de Deus e seus mandamentos. 
Viver o amor, característica primordial do cristão, é u-
ma excelente forma de guardar o depósito em Deus. 
Perdoar quem lhe ofende é outra forma extraordinária 
característica deste estilo de vida. 

 Você é capaz de viver depositando em Deus 
sua vida? Está seguro da certeza de que Ele é podero-
so para guardar seu depósito? Das mãos dEle, nin-
guém pode roubar o que você está depositando. 

 
                                                      Em Cristo, 
                                           
 

                                                                                                                                                 Pr. Mario Biolada 
  

6 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/acf/2tm/1/12

