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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 

Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá da fé. Rom. 1:17                                                                      

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 

 
 

 
 

16 - ARNALDO ALEXANDRINO SOUZA 
17 - ÁLISON FERREIRA ANTUNES 
 
 
 

19 - ZULMIRA DA SILVA CAVIDÉ 
21 - DIVA MARIA PEREIRA DA SILVA 

23 - SILVIA IRUEK DOS SANTOS 

        

                                              ARTESANATO 
 

Toda terça-feira acontece a tarde dos talentos. As irmãs 
estão empenhadas em aprender. Confira as fotos... 

CANTATA DE  PÁSCOA 
 

Os ensaios para a cantata de Páscoa estão a todo vapor. O 
coral infantil, o coral nazareno e o ministério de louvor se 
uniram em uma só voz com o objetivo da fazer uma linda 
apresentação no dia 16/04. Confira as fotos dos ensaios. 

 

 

 

 

♥A escola dominical necessita de uma televisão com saída de DVD 

para a brinquedoteca, caso alguém queira doar, procure a irmã 

Luzinete. 

♥O ministério de artesanato aceita doações de retalhos de tecidos, 

linhas de crochê/bordado ou lã ou qualquer outro tipo de material 

para artesanato. Falar com a Álison. 

♥Chocolate garoto manipulado artesa-

nalmente.  Aceita-se encomendas de 

caixas de bombom, cestas e ovos. Falar 

com Rodrigo ou Vildiney - 9987-0201 e 

3304-7790. 

♥Kits da Natura para pronta entrega. Faça a encomenda do pre-

sente da sua mãe com antecedência. Falar com a Fernanda - 8405

-2131 

 

CURSO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E 

MANIPULAÇÃO DE BONECOS 
 

Nos dias  07, 14, 21 e 28 de maio  

às 14h  - 16h30 

                 Será ministrado pela prof. Patrícia Maia 
Interessados falar com Luzinete - Fones: 3321-6969—3024-6969 ou 

9992-5191   

 
 
 

 

 
 

28 de maio - Reunião na 4ª Igreja - Jd. 
Del Rey 

18 de junho - Jantar na Chácara Naza-
rena com a presença da Pastora Nélcia.  

- Convites a R$ 10,00 
Em breve, outras informações. 

 Nota: Devido a um problema de impressão, não tivemos o bole-

tim na semana passada. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 15  17/04/2011 

17 de abril de  2011 

 

1.  Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:   

3.  Oração:   

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:  Rev. Israel de Castro e Souza 

6. Boas vindas:  Rev. Jeomakson S. Evangelista 

7. Especial: 

8. Dízimos e Ofertas  

9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            

10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

11.  Oração de Encerramento 

EDITORIAL 
O conteúdo que você lerá abaixo não tem como objetivo de mudar ne-
nhum conceito que você possa ter sobre a Páscoa, mas apenas informá-
lo dos símbolos existentes que estão ligados a essa data. Vale lembrar 
que o capitalismo tomou conta e transformou tudo (ou quase tudo) em 
fonte de consumo, porém não esqueçamos que o único símbolo dessa 
data é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 
                                                                                                  Rosie Souza 

 

                    OS SÍMBOLOS DA PÁSCOA 

Os ovos  

Os cristãos primitivos do oriente foram os primeiros a dar ovos coloridos 
na Páscoa simbolizando a ressurreição, o nascimento para uma nova 

vida. Para os povos antigos o ovo simbolizava o nascimento. Nos países 
da Europa costumava-se escrever mensagens e datas nos ovos e doá-los 
aos amigos. Em outros, como na Alemanha, o costume era presentear as 
crianças. Na Armênia decoravam ovos ocos com figuras religiosas. Os 
ovos não eram comestíveis, como se conhece hoje. Era mais um presente 
original simbolizando a ressurreição como início de uma vida nova. A 
substituição dos ovos cozidos e pintados por ovos de chocolate, pode ser 
justificada pela proibição do consumo de carne animal, por alguns cris-
tãos, no período da quaresma. A versão mais aceita é a de que o surgi-
mento da indústria do chocolate, em 1830, na Inglaterra, fez o consumo 
de ovos de chocolate aumentar. 

 

O chocolate 

Essa história tem seu início com as civiliza-
ções dos Maias e Astecas, que considera-
vam o chocolate como algo sagrado, tal qual 
o ouro. Os astecas usavam-no como moeda. 
Os bombons e ovos, como conhecemos, 
surgem no século XX.  

 

Os coelhos  

A tradição do coelho foi trazida para as Américas pelos imigrantes ale-
mães em meados do século 18. O coelho visitava as crianças e escondi-
am os ovinhos para que elas os procurassem. No antigo Egito o coelho 
simbolizava o nascimento, a vida. Em outros pontos da terra era símbolo 
da fertilidade, pelo grande número de filhotes que nasciam. Eles também 
têm a ver com a vida, mas à abundância da vida, inesgotável, de se multi-
plicar sem se esgotar. Qual a relação disso com os coelhos? Cristo, para 
o cristianismo, é essa Vida Nova, inesgotável e abundante. 

 

A colomba pascal 

A colomba pascal é um pão no formato de uma pomba, criado por um 
confeiteiro do norte na Itália, representa a vinda do Espírito Santo sobre 
os povos cristãos, além de ser um símbolo de paz, que representa a paz 
em Cristo. 

O Cordeiro 

O cordeiro é o símbolo mais antigo. No Antigo Testamento, a Páscoa era 
celebrada com os pães ázimos (sem fermento) e com o sacrifício de um 
cordeiro como recordação do grande feito de Deus em prol de seu povo: a 
libertação da escravidão do Egito. Assim o povo de Israel celebrava a 
libertação e a aliança de Deus com seu 
povo. 
 

A Páscoa é a festa magna da cristandade 
e por ela celebramos a ressurreição de 
Jesus, sua vitória, sua morte e a  espe-
rança (Rm 6.9). É a festa da nova vida, a 
vida em Cristo ressuscitado. Por Cristo 
somos participantes dessa nova vida 
(Rm 6.5). 

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) 

FÉ X RAZÃO 
 
 

A fé não pode ser uma crença vaga em qualquer                   
afirmação que se faça à respeito de questões incompre-
ensíveis ou coisas invisíveis. A fé autêntica é a crença e 
a confiança em Deus de acordo com o que a Bíblia ensi-
na. Se Deus falou, por mais estranho que pareça aconte-
cerá (ou já aconteceu), porque Ele é fiel e poderoso para 
cumprir sua palavra. 

 Viver pela fé não significa confiar em ilusões 
- Tg 2:26. Moisés quando levou o povo de Israel á cami-
nhar pelo deserto confiou que o Senhor supriria todas as 
necessidades do seu povo. Ele não se preocupou em 
levar mantimentos, roupas, água, etc, pois sua fé o leva-
va a crer que Deus cuidaria do seu povo.  

Precisamos de fé para compreender todo o 
caminho - Prov 20:24. Quando Noé recebeu a ordem de 
Deus para construir a arca, precisou da fé para acreditar 
que tudo ocorreria segundo a perfeita vontade do Pai. 
Apenas creu e cumpriu  seu papel em uma história que 
Deus já havia escrito o fim. Sara usou a razão quando 
não acreditou na promessa de Deus a Abraão.  Abraão 
usou a fé. 

A razão pode se tornar obstáculo para a fé-
Noé não questionou o porquê da ordenança divina. Ten-
tar entender o porquê ou os motivos da ordem, podem 
nos levar à desobediência. Quando colocamos a razão 
em primeiro lugar, criamos obstáculos à operação de 
milagres. Ter fé, é não tentar descobrir como ou porque 
Deus vai agir. 

Fé é plena confiança no Senhor (Jo 14:1) 
Descansar mesmo não compreendendo a situa-

ção - Rm 8. Confiança não elimina a oração, por confiar 
levamos á Deus nossos pedidos e em seguida usufruí-
mos o descanso que a confiança nos proporciona. Como 
um filho que confia no seu pai, e por isso não se preocu-
pa com o alimento para o dia seguinte. Confiar é mais do 
que crer, é entregar-se. 

Boa semana! 

Rev. Eloi Moutinho 


