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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Domingo:   9h - Escola Dominical 

               19h - Culto da Família 

 
 

 

 

   Rev. Elói Moutinho..............  (99101-6080 / 3304-6129) 
   Rev. Israel de Castro Souza..  (99991-9883 / 3337-1028) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (98422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado.. (99976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (99992-0971 / 3334-2553) 

    

DIRETORIA 

PRESIDENTE   

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Antonio O. Silva 

Dalcimar Zanoni 

Cida Cremasco 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Weligton M. Coelho 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Elione Freitas 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vânia Matos 

 

 
 

 
 
 

16 - ARNALDO ALEXANDRINO SOUZA 

17 - ÁLISON FERREIRA ANTUNES (99608-0894) 

17 - JOEL PORTUGAL DE MATOS (99610-6956) 
19 - MARIA APARECIDA MURARO SILVA 

21 - LAURA C. DE MATTOS MOUTINHO 

16 a 22 de abril 

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: faleconosco@nazarenolondrina.com.br 

Facebook e site: nazareno londrina 

No dia 7 de abril foi realizado a segunda reunião do ministé-

rio de Homens de Honra. Aconteceu o tradicionalíssimo 

churrasco e o anfitrião foi o irmão Antonio. A palavra foi mi-

nistrada pelo pr. Cícero da igreja de Maringá. 



 
 

 
 

 

 
 

O verdadeiro significado da Páscoa 

 A origem da celebração da Páscoa está na história 
judaica relatada na Bíblia, no livro chamado “Êxodo”. Êxodo 
significa saída, e é exatamente a saída dos judeus do Egito 
que esse livro relata. Quando Ramsés II, rei do Egito, subiu 
ao trono, apavorou-se com o crescimento do povo de Israel, 
achando que esse crescimento colocava em risco o seu po-
der. Essa preocupação, deu início a uma série de ordens e 
obras que levaram os judeus a um período de grande sofri-
mento.  
 A Bíblia nos ensina que Deus, vendo o que se pas-
sava com seu povo, escolheu Moisés para tirá-los dessa situ-
ação, dando a ele os poderes necessários para o cumprimen-
to da missão. Na semana em que o povo de Israel iniciou sua 
jornada para sair do Egito, Deus ordenou que comessem 
ervas amargas, pão sem fermento e sacrificassem um cordei-
ro por família. Essa celebração recebeu o nome de Pessach, 
que em judaico significa passagem, nesse caso da escravi-
dão à liberdade. Daí surgiu a palavra Páscoa. Jesus Cris-
to deu novo significado à Páscoa. Ele trouxe a mensagem da 
salvação, amor, reconciliação entre o homem e Deus, espe-
rança de uma vida melhor, trouxe o ensinamento para que o 
povo se libertasse dos sofrimentos e das maldades pratica-
das naquela época. A morte de Jesus Cristo representa o fim 
dos sofrimentos e a vitória sobre a morte e o pecado. A sua 
ressurreição simboliza o início de uma vida nova, baseada na 
vontade de Deus.  
 Jesus Cristo é a nossa Páscoa, pois como cordeiro 
foi morto e todo aquele que aceita a morte e ressurreição de 
Jesus Cristo passa da morte para a vida, das trevas para a 
luz.  
 A celebração da Páscoa representa uma oportunida-
de de fazermos uma retrospectiva em nossas vidas, e esta-
belecermos um ponto de recomeço, de sermos melhores, de 
sairmos do “Egito”, que simboliza sofrimento, tristezas e o-
pressão e entrarmos numa nova vida de paz e alegria através 
de Jesus Cristo. 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 

Ele não está aqui porque ele ressuscitou!  

 

 JARDIM DO TÚMULO – Outros cristãos, principalmen-
te protestantes, acreditam que Jesus Cristo foi sepulta-
do neste jardim, que fica fora das muralhas de Jerusa-
lém. O local está localizado perto da entrada principal 
da cidade, o Portão de Damasco.  


