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S  E  M  A  N  A  L 

Quarta: 20h - Quarta da Vitória 

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

   Pr. Gilialdo Barreto (8455-5118 / 3341-7083) 

 

 

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: 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Edson Batista 

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Mariana S. Salgado 

 

PRES. JNI:      

Vitor M. Souza 

 

 

 

 

 

25 - ADÉLIA MENDES DA SILVEIRA 
       ALTAIR BERBERT 

28 - PAULA DE FREITAS LUCAS 
29 - ELAINE R. SANTOS K. DUTRA 
30 - BRUNO HENRIQUE GUIMARÃES 

ABRIL 
01 - ELIEGE APARECIDA DE PAIVA 
02 - FERNANDA R. DE LIMA FERREIRA 

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

 

 

 

 

No dia 11/03 foi recebi-

da como membro da 

nossa igreja, por trans-

ferência, a família Zan-

girolami, constituída por 

Luiz Carlos, Fátima, 

Bruno e Igor. Também foi recebida, a jovem Drielly Caetano. 

No dia 17 de março, a JNI rece-

beu os músicos: Alexandre, 

Elvis, João e a cantora Rome 

Tonelli que recentemente fez o 

lançamento do seu primeiro cd. 

Intercalando louvores com um 

abençoado testemunho, os jo-

vens foram desafiados a crer no 

chamado de Deus para as suas vidas. Contato com a Rome 

Tonelli: rometonelli@gmail.com ou pelo telefone: 8424-7217. 

O amor verdadeiro começa lá onde não se espera mais nada em troca." (Antoine de Saint-Exupéry) 

CULTO DAS 7 PALAVRAS  
 SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO 

6/04 às 10h 

Todos estão convidados a partici-

parem do culto distrital de Páscoa. 



ORDEM DO CULTO 
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1 de abril de 2012 

 

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 

 

 

 

Uma mulher regava o jardim de sua casa e viu  três 
velhos com seus anos de experiência frente a seu 
jardim. Ela não os co-
nhecia e lhes disse:        
-Não creio que os co-
nheça, mas devem ter 
fome. Por favor, en-
trem em minha casa 
para que comam al-
go. Eles perguntaram:    
-O homem da casa es-
tá?  -Não está, respondeu ela. -Então não podemos 
entrar, disseram eles. Ao entardecer, quando o mari-
do chegou, ela lhe contou o sucedido. Então diga que 
os convidei a passar a noite! A mulher saiu e convidou 
os homens para entrar em casa. -Não podemos entrar 
em uma casa os três juntos, disseram os velhinhos.  -
Por que? Perguntou ela. Um dos homens apontou um 
dos amigos e explicou: -O nome dele é Riqueza. A-
pontou para outro e disse: -Esse chama-se Sucesso 
e eu me chamo Amor. Agora entre e decida com seu 
marido qual de nós três desejam que fique em sua 
casa. A mulher entrou em casa e contou ao marido o 
que lhe foi dito. O homem ficou feliz e disse: -Que óti-
mo! Já que é assim, então convidemos  a Riqueza, 
para entrar em nossa casa. Sua esposa não estava 
de acordo: -Querido, por que não convidamos o Su-
cesso? A filha do casal estava escutando de um canto 
da  casa e veio correndo. -Não seria melhor convi-
dar o Amor? Nossa casa estaria plena  de amor.         
-Sigamos o conselho de nossa filha, disse o esposo a 
sua mulher. Vá lá fora e convida o Amor para 
ser nosso hóspede. A esposa saiu e lhes perguntou:   
-Qual de vocês é o Amor? Por favor, venha e seja 
nosso hóspede. Amor se levantou e começou a entrar 
na casa. Os outros dois também se levantaram e o 
seguiram. Surpreendida, a senhora lhes perguntou, 
ao sucesso e Riqueza. -Convidei somente o Amor, 
por que vocês também vieram? Os velhos responde-
ram juntos: -Se tivesse convidado a  Riqueza, ou o 
sucesso,  os outros dois teriam permanecido lá fo-
ra, mas como convidou o Amor, onde quer que ele vá, 
vamos com ele! Onde quer que haja amor, have-
rá  também riqueza e sucesso. 
                                                                        (Extraído) 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

 

O SIGNIFICADO DA PÁSCOA      

                                   

 O termo "páscoa" deriva da palavra hebrai-

ca "pesah", que significa passar por cima, pular além da mar-

ca ou passar sobre. Quando Deus ordenou ao anjo destruidor 

que eliminasse todo primogênito na terra do Egito, a casa 

que tivesse o sinal do sangue do cordeiro, sacrificado para 

esse fim, não seria visitada pelo anjo. Este passaria "por ci-

ma", e o primogênito que ali morasse seria preservado (Êx 

12:1-36). Os judeus passaram então a celebrar a Páscoa 

comemorando a saída - e a forma como saíram - do Egito. A 

partir de Jesus, a celebração da Páscoa foi substituída pela 

Ceia do Senhor, com o pão e o vinho, em Sua memória. Cris-

to é a nossa Páscoa, e o Seu sangue, o sangue do Cordeiro 

de Deus, nos lava e purifica de todo pecado (Lc 22:1-20; 1 

Co 5:7). A Igreja Cristã, no Concílio de Nicéia, no ano de 325, 

adotou a Páscoa como uma comemoração da Ressurreição 

de Jesus inspirada primeiramente em motivos judaicos: a 

passagem pelo mar Vermelho, a viagem pelo deserto rumo a 

terra prometida e o maná que exemplifica a Jesus o Pão do 

Céu e pelo fato que Jesus estabeleceu a Ceia do Senhor na 

cerimônia de Páscoa. A Páscoa é comemorada no domingo 

seguinte à primeira lua cheia da primavera, ou seja, depois 

de 21 de março. Por isso, a celebração ocorre sempre entre 

22 de março e 24 de abril. Embora muitos evangélicos sejam 

contra  essa celebração, em nossa igreja cremos que é uma 

importante data para lembrarmos da Ressurreição de Jesus e  

trazermos pessoas para a igreja para ouvir a mensagem de 

Evangelho. 

Feliz Páscoa 

Rev. Eloi Moutinho 


