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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

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) 
   Pra. Mariana Sanitá (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082) 

 

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 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Ernesto Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

 “Que a sua páscoa não seja só chocolate e coelhinhos. Que seja do Cristo ressurreto e vivo em seu coração.”    Rosie Souza 

 

 
 

 
 

21 - LAURA CHRISTINI DE MATTOS MOUTINHO 

23 - SILVIA IRUEK DOS SANTOS 

24 - ELIANE RODRIGUES OLIVEIRA 

No dia 12 de abril aconteceu o bazar do Ministério Mãos Estendidas, 

no qual recebeu muitos elogios pela organização e disposição das 
peças. Também contou com uma equipe competentíssima e um aten-
dimento diferenciado. Já estamos aguardando ansiosos o próximo 

bazar que ocorrerá no segundo semestre e continuem abençoando 
este Ministério com ofertas, doações de alimentos (higiene e limpeza), 
roupas, sapatos entre outros objetos. 

20 a 26 de abril 



Para iniciar o Projeto Jovem Jornalista, a jovem Va-

nessa realizou uma entrevista com a líder do Ministé-

rio Mãos Estendidas, Glaucy. O Ministério tem como 

objetivo de abençoar o próximo, estendendo as mãos a 

todos aqueles que necessitam, promovendo assim assis-

tência social. Glaucy é técnica em enfermagem e trabalha 

em uma unidade de saúde há 6 anos. Casada, tem duas 

filhas. É líder deste ministério juntamente com seu esposo 

Denis há 8 anos . 
 

JJ: Como é feita a seleção de roupas para o bazar? 
Glaucy: Observo todos os detalhes da roupa, se está 
em bom estado de conservação separo para doar, se 
está em estado novo coloco para o bazar. Se está 
nova e precisa de reparos, como costurar, lavar ou 
passar, fazemos isso antes de expor a peça. A peça 
precisa ser desejada para ser comprada, tem que va-
ler a pena. 
 

JJ: Qual o público alvo do bazar? 
Glaucy: Amigos, irmãos, pessoas da comunidade e 
por fim os brechós. 
 

JJ: Quem são as pessoas que recebem as doações? 
Glaucy: Qualquer pessoa que necessite, normalmen-
te são famílias que assistimos. Crianças de abrigos, 
abrigo de mulheres, pessoas conhecidas ou amigos 
de pessoas conhecidas. Índios e também alguns ir-
mãos que às vezes necessitam de peças específicas, 
como jalecos, calça preta e etc. 
 

JJ: O que é feito com o dinheiro arrecadado? 
Glaucy: Ele fica na conta da igreja, com o nome do 
Ministério Mãos Estendidas. Não fica nada comigo, 
quando preciso para comprar alimentos, medicamen-
tos, custeio de passagens, luz, água e etc., falo com a 
tesoureira ou dependendo do investimento peço a 

permissão do pr. Eloi. 
 

 
 

 
 

Vanessa Cristina L. da Silva, 23 anos. Há 11 
anos na Primeira Igreja do Nazareno de Londri-
na. Graduada em História pela Universidade 
Estadual de Londrina e discente da Especiali-
zação em Religiões e Religiosidades pela mes-
ma Universidade.    

 

 

Há mais de dois mil anos atrás, um homem veio ao 
mundo disposto a ser o maior exemplo de amor e verdade 
que a humanidade conheceria. Sua proposta de vida não foi 
entendida por muitos. Condenaram este homem e crucifica-
ram-no ignorando todos os seus ensinamentos para se ter a 
vida eterna. 

Houve dor, angústia e escuridão. 
Por três dias o sol se recusou a brilhar, a lua se ne-

gou a iluminar a Terra, até que ao terceiro dia a vida aconte-
ceu. A páscoa existe para nos lembrar deste momento ini-
gualável chamado ressurreição. 
 Ressurreição do sorriso, da alegria de viver, do a-
mor. 
 Ressurreição da amizade, da vontade de ser feliz. 
 Ressurreição dos sonhos, das lembranças. E de 
uma verdade que está acima dos ovos de chocolates ou até 
dos coelhinhos da páscoa: Cristo morreu, para que nossos 
pecados fossem perdoados, Ele se entregou como cordeiro 
mudo ao matadouro, para que eu e você pudéssemos ter a 
esperança de um dia viver com Ele eternamente, longe de 
todas as mazelas e misérias desse mundo. Mas a grande 
notícia é que Ele não continuou morto ao contrário de todos 
os grandes homens que marcaram a nossa história. Cristo ao 
terceiro dia ressuscitou e hoje está à direita de Deus e tam-
bém dentro do coração de cada um que o convidou para ha-
bitar em sua vida. 

Com sua morte na cruz Cristo nos ensinou a matar 
os nossos piores defeitos e ressuscitar as maiores virtudes 
sepultadas no íntimo de nossos corações, sendo a maior 
delas o amor. 

Que este seja o verdadeiro significado da minha, da 
sua, da nossa Páscoa, que possamos encontrar amor, cari-
nho, paz, fraternidade, companheirismo, porque isso sim é o 
verdadeiro sentido de Jesus um dia ter vindo a esse mundo 
morrer naquela terrível cruz, e ressuscitar ao terceiro dia, nos 
dando prova de que Ele é o Deus de nossas vidas e que para 
Ele não há nada impossível.  

 

Feliz páscoa a você e toda a sua família! 
 

20 de abril de 2014 

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 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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