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Inscrições 
No fim dos cultos ou na secretaria da Igreja  

 
 

 
 

 
 

Equipe Pastoral da Comunidade em Londrina 
 

Data Evento 

 

 

FRALDAS e LEITE 
NEOCATE ADVANCE 

(BEBE) 
Precisamos de ajuda urgente 
com este leite, e também 
continuamos necessitando da 
doação de fraldas geriátricas. 
Duvidas falar com Vera 

 

 

 

ITENS CESTAS NATALINAS 

 

CONVIDE PESSOAS!!! 

RELATÓRIO DE GCEM 
É necessário a entrega do Relatório de SETEMBRO urgente.  

E a entrega do Relatório de Outubro para 05.11.2017 

 



 ZELO PELA CASA DE DEUS 
Lorena Babora, pr(a) 
 

AMADOS QUERO DESAFIÁ-LOS A SEPARAR UM TEMPO A SÓS COM O SENHOR 
PARA ORAR E MEDITAR NOS TEXTOS COM CALMA E MUITA HUMILDADE, 

PERMITINDO QUE O ESPÍRITO SANTO FALE AO SEU CORAÇÃO.  
PREPARE-SE PARA O GCEM! 

 
Quebra gelo 
Aos dirigentes de GCEM: Pensando na realidade da sua célula, elabore 
você uma pergunta de quebra gelo. Seja criativo e use perguntas abertas 
para estimular a interação. 
 
Reflexão 
Medite em 2Crônicas 29:1-16 e responda. 
 
Ezequias não perdeu tempo em sua missão de abrir as portas da casa do 
Senhor e as reparar e conduzir Judá de volta à adoração ao verdadeiro Deus 
vivo. A geração de seu pai Acaz viraram as costas para o Senhor, profanaram o 
templo e, por fim fechado as portas e interrompido o ministério levítico. O 
culto no templo era a essência do povo de Israel, e, se isso não estivesse em 
ordem, todo o resto estaria errado. 
 
Curiosidades: 

 Ezequias significa – “o Senhor me faz forte”. 
 Abia (mãe de Ezequias) significa – “o Senhor é o meu Pai”. 
 Zacarias (vô de Ezequias) significa – “o Senhor se lembra ou lembrado 

pelo Senhor”. Ezequias recebeu seu legado espiritual de sua mãe Abia, 
e esta por sua vez recebeu o legado de seu pai Zacarias.  

 
1. Hoje, quem é o templo e a casa do Senhor (1Co.6:19 e 1Pe. 2:5)? As 

portas do seu coração estão fechadas ou abertas para a adoração 
ao Senhor? Quantos dias da semana tem culto no templo do 
Senhor que é você? 

2. Qual a diferença entre estar comprometido ou envolvido com a 
casa de Deus? O que você diria a respeito de você em relação à 
pergunta anterior? 

3. Qual é a lâmpada que vai manter iluminando sua vida interior, te 
trazendo revelação, discernimento e profecia? Salmos 119:105. 

APLICAÇÃO 
Escreva sua resposta. Depois ouça as respostas dos membros de 
seu grupo e então compartilhe as suas. 
 

1. O que tem ocupado o primeiro lugar em seu coração? Lembre-se 
que você obedece a quem adora!! 

2. O que acontece quando restauramos a casa do Senhor? 
3. Quais os passos práticos para uma restauração e uma 

consagração ainda maior da casa de Deus? 
4. Como este GCEM pode orar por você? 
 

Em pequenos grupos homogêneos (homem com homem, mulher com mulher), 

orem uns pelos outros. 
 
VERSÍCULO DA SEMANA PARA MEMORIZAR: 
 

“Mas vós sois dEle, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, 
da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e 

redenção” – 1Coríntios 1:30 
 

 
FRASES: 

 

“Santidade é o processo de 

perseverarmos em permanecer em 

Cristo” 
 
 
 
 

Deus te abençoe 
Pastora Lorena Babora.  


