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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) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Irany Magalhães 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

André Rosseti 

  “A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a  natureza daquele que ora” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

09 - ODILON FERREIRA BARROZO 

10 - DENIS ALESSANDRO FONSESCA 

12- FELIPE DE LIMA VITORINO 

12 - ZILMA MARIA GASPARINO 
13 - ELISÂNGELA EVANGELISTA DO AMARAL 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 
Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

7 a 13 de junho 

 
 

 

 
 

Crianças, no próximo domingo have-

rá culto missionário com a tia Sheila. 
 

                        Venham participar! 



  A maioria dos crentes reconhecem a importância da ora-
ção como parte integrante da vida cristã. São bem familiari-
zados com os ensinamentos de Cristo na área de oração e 
citam as palavras do Mestre quando ensinou a respeito des-
te tema: “Vocês, orem assim: ‘Pai nosso, que estás nos 
céus! Santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino; seja 
feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos 
hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, 
assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos 
deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é 
o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém’. Mateus 6:9
-13″.. 
 E quanto ao jejum? É uma disciplina para os dias 
atuais? Bem, enquanto a oração é uma parte normal da vida 
diária de cada verdadeiro crente, muitos hoje em dia não 
foram ensinados sobre o jejum e têm pouco ou nenhum 
conhecimento sobre o assunto. Grande parte hoje, não per-
cebe que Jesus colocou jejum e oração de forma paralela. 
Quando Jesus ensinou seus discípulos a respeito da ora-
ção, Ele mostrou a importância do jejum, usando a palavra 
“QUANDO” e  não “SE” . “E QUANDO vocês orarem, não 
sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em 
pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos 
pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua 
plena recompensa. Mas QUANDO você orar, vá para seu 
quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. 
Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E 
QUANDO orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma 
coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito 
falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o 
seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o 
pedirem” (Mateus 6:5-8; Marcos 11:24 e Lucas 11:02). 
“Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como 
os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim 
de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes 
digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena re-
compensa. QUANDO jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e 
lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está 
jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto. E seu 
Pai, que vê no secreto, o recompensará” (Mateus 6:16-18 ; 
Jeremias 14:12 e Zacarias. 07:05).  
 
O que é o jejum? Continuaremos discorrendo sobre 

este tema no próximo boletim...Aguardem! 

 
 
 

UM EXEMPLO A SEGUIR 

 
 

"Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, 
para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca 

desanimar." (Lucas 18:1) 
 
 Jesus não somente nos disse para orar. Ele também 
nos deixou um exemplo de oração. Lemos nos Evangelhos 
que Ele orava constantemente. Era Deus em forma humana 
caminhando em nosso planeta, respirando o nosso ar e ainda 
sentindo a necessidade de estar em constante comunhão 
com o Pai. 
 Não era raro ver Jesus orando enquanto os discípu-
los dormiam. Sabemos que, enquanto Ele estava no Jardim 
do Getsêmani, orou: “Meu Pai, se for possível, afasta de mim 
este cálice [...]” (Mateus 26:39). E quando Ele estava na cruz, 
Sua primeira declaração foi: “Pai, perdoa-lhes, pois não sa-
bem o que estão fazendo” (Lucas 23:34). Mais tarde, Ele 
orou: “Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonas-
te?” (Mateus 27:46). 
 Quando Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos, 
lemos que primeiro Ele falou a Seu Pai, dizendo: “Pai, eu te 
agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ou-
ves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para 
que creia que tu me enviaste”. (João 11:41-42). Então Ele 
gritou: “Lázaro, venha para fora!” (João 11:43). E foi exata-
mente isso o que Lázaro fez.. 
 Quando Jesus alimentou aquelas cinco mil pessoas, 
lemos que primeiro Ele olhou para o céu e deu graças pelos 
cinco pães e dois peixes que foram trazidos a Ele 
(veja Mateus 14:19). A Bíblia também nos diz que as crianças 
foram trazidas para Jesus para que Ele pudesse colocar as 
mãos sobre elas e orar por elas (veja Mateus 19:13). 
 Se Jesus sentiu a necessidade de orar constante-
mente, quanto mais devemos nós? Ore o tempo todo. Ore 
sobre todas as coisas. Ele nos deu esse exemplo. Nós tam-
bém precisamos ser pessoas de oração. 
 

                                                                                Extraído 

7 de junho de 2015 

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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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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