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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. Jeomakson S. Evangelista  (9149-6515 / 3341-7083) 

Rev. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 

 AGENDE UM HORÁRIO 

“ Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.”  João, 14:27                                                                        

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: 

Mário Biolada   
 

MORDOMOS: 

Selso José Garcia               

Aparecida Cremasco 

Marcelo Fernandes 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Rogério Takeshita 

Claudia Nakamura  

André Rosseti        

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Dalcimar Paixão  

 

PRES. JNI:      

Luciana Martins 

 
 

 

04 - POLYANA PEREIRA SOUZA 
06 - MARILEIA DA S. MENEZES 

09 - LUCIENE LOURENÇO DA SILVA 
10 - ALEXANDRO DE LIMA 

        
 

 
 
 

 

 

 

 

ENCONTRO DE CASAIS 
 

     No dia 26, aconteceu a primeira reunião de casais do ano. O evento teve 
a participação de mais de 30 casais. Confira as fotos. By Álison Antunes. 

 
 
 

 

 
  

 

 

 

     

                 ♥ Pelo culto de oração; 

     ♥ Pela escola dominical e seus professores; 

     ♥ Pela cantata de páscoa. 

CHÁ PARA MULHERES 
Acontecerá no dia 09 de abril 

na 3ª Igreja do Nazareno do 

Alexandre Urbanas às 15 horas. 

Levar um prato de salgado.  
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CULTO—QUARTA-FEIRA DA VITÓRIA 
 

NOVA CAMPANHA  

 

REMOVENDO O PASSADO 

REVENDO O PRESENTE      E  

CONQUISTANDO O FUTURO  

 

 

23 de abril a 04 de maio 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 14   03/04/2011 

03 de abril de  2011 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:   

3.  Oração:   

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:   

6. Boas vindas:   

7. Especial: 

8. Dízimos e Ofertas  

9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            

10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

11.  Oração de Encerramento 

EDITORIAL 
 
 

Este mês será comemorado uma data muito especial para os 

cristãos. Acredito que depois do Natal, a Páscoa seja a data mais 
lembrada no calendário cristão, e para isso publicaremos uma 
série de artigos sobre o tema. Boa leitura! R. Souza. 
 

 

A origem da Páscoa 

 
 A palavra “Páscoa” vem do aramaico pasha, ou pelo 
hebraico pesach, de significado discutível: para uns, deriva do he-
braico pasah (saltar, pular, “Passagem”), originalmente referente a 
uma dança ritual; para outros, significa a passagem do sol por seu 
ponto mais alto numa certa constelação. No livro do Êxodo (Ex 
12:13-22) a palavra relaciona-se à noite em que Iavé feriu os primo-
gênitos do Egito e poupou (ou "saltou") as casas de israelitas, cujas 
travessas das portas estavam pintadas com o sangue do cordeiro 
pascal. (posteriormente esse cordeiro – imolado a Deus - deixa de 
ser um animal e passa a ser o próprio Jesus Cristo o cordeiro imola-
do a Deus, pelos pecados da humanidade).  
 É interessante lembrar que muitos ficam felizes com a 
Semana Santa, com a Páscoa, momentos de confraternizar, de 
alegrar, de dar e receber ovos de chocolate... Mas porquê isso? 
Bem, para quem ao menos gosta da História, dos símbolos e da 
essência dos fatos e atos ocorridos, vale continuar a leitura...  
 Já há alguns milênios, os judeus já comemoravam a 
Páscoa. Mas como? Jesus Cristo não havia nem mesmo nascido! É 
verdade. No início, as comemorações da “Páscoa” já eram nesta 
época do ano: Março ou Abril (primavera no hemisfério norte) inicial-
mente era para comemorar as colheitas. Era, portanto, a festa das 
colheitas. A alegria de festejar o sucesso de um período trabalhado 
e seus frutos (na verdade a festa da colheita era 50 dias após a 
páscoa).  Mas os pais religiosos dos Cristãos, os Judeus, foram 
escravizados no Egito (Império naquela época). Permaneceram 
como escravos muitos anos... Até que, com ajuda de Deus, conse-
guiram sair da escravidão e voltar à terra prometida e foi o que 
ocorreu por coincidência ou projeto Divino também nesta mesma 
época da Páscoa e, assim, então, a comemoração mais importante 
dos Judeus passou a ser a da Passagem (Páscoa), do Êxodo da 
libertação da terra do Egito.  

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br 
Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

 
 

(O boletim se encontra no site à partir de sábado) 

   

 

COMO ESTÃO SEUS PLANOS? 
 

                        Jeremias 29:11-13 

 
 

Todos nós gostamos de fazer planos. Mas por mais 
que planejemos é muito difícil afirmar com certeza 
absoluta que eles darão certo. O texto acima nos ensi-
na preciosas lições os sobre planos de Deus para nos-
sa vida.  “Sou Eu que conheço os planos que tenho 
para vocês” v.11. Desde o Gênesis nós encontramos 
Deus traçando planos para a humanidade. Vemos  
Deus dizendo a Abraão que a sua descendência seria 
abençoada e deveria abençoar todas nações. Gên. 
12:2-3). Em I Pedro 2:9 o Senhor nos diz: “Mas vós 
sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação san-
ta, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas 
daquele que vos chamou das trevas para a sua mara-
vilhosa luz”. O homem, porém, sempre tem tentado 
mudar os planos de Deus, e com isso se frustrado. 
Preste atenção nos planos que Deus tem para você 
(v. 11). Estes sempre foram os planos de Deus. Deus 
nunca planejou o pecado ou a destruição do homem. 
Tiago 1:17 nos diz: “Toda boa dádiva e todo dom per-
feito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em 
quem não há mudança nem sombra de variação.” Em 
contra partida Jesus nos diz em João 10:10 – “O la-
drão não vem senão para roubar, matar e destruir; eu 
vim para que tenham vida e a tenham em abundân-
cia.” Infelizmente muitos preferem traçar seus próprios 
planos longe de Deus. Mas se você quer os planos de 
Deus para sua vida, o texto também nos diz como 
alcançá-los. 
*Basta  buscá-lo de tudo o seu coração. 
*Ele deseja ser achado através da oração de fé.                                       
*Peça-lhe que lhe revele os planos do Seu coração.  
*Deus tem coisas grandes para você, irmão. 
 

Rev. Eloi Moutinho 

 

 

“Que, na Páscoa, nossa fé seja revigorada pela certe-

za de que Cristo ressuscitou e está entre nós!” 


