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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  -Reunião de oração 

Quarta: 20h -Quarta da vitória 

Sexta-feira: 20h - 

                        Reunião de 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) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (8422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado..(9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (9992-0971 / 3334-2553) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE   

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Antonio O. Silva 

Dalcimar Zanoni 

Cida Camargo 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Caroliny Guimarães 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Valéria Alves 

                 "Que, na Páscoa, nossa fé seja revigorada pela certeza de que Cristo ressuscitou e está entre nós !" 

No dia 11, aconteceu o jantar para mulheres que o  Ministério de Missões 

organizou e teve como preletora, a missionária Tina Matioli. Após a palavra 
ministrada foi servido uma deliciosa galinhada que ficou a cargo da chef 
Marilda e suas ajudantes Gisele e Fátima. Confira algumas fotos abaixo e 

outras, você pode ver acessando o facebook da igreja: Nazareno Londrina 

20 - LUIZ CARLOS ZANGIROLAMI 

24 - MATHEUS ABUCCI 
24 - ANA MARIA DE OLIVEIRA 

25 – BRUNO DE ALMEIDA SANT’ANNA 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 
Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

20 a 26 de março 

Já estão abertas as inscrições para 

o grupo de vôlei. Treinador: Rodrigo  

Necessário ter: 50 anos e apresentar 

atestado médico. 

                Dia: 7 de abril - Horas: 10h 

Clube dos Metalúrgicos . Somente para sócios 

do Sindicato dos aposentados. Outras informa-

ções falar com Ivanilde, líder do ministério 

Em um ato de solidariedade, as mulheres se 

reúnem para costurar retalhos e assim confec-

cionar edredons para doações. Venha abraçar 

esta causa.  

 



A ORIGEM DA PÁSCOA 

 A palavra “Páscoa” vem do aramaico pasha, ou pelo hebrai-

co pesach, de significado discutível: para uns, deriva do hebraico 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 primogênitos do Egito e poupou (ou 

"saltou") as casas de israelitas, cujas travessas das portas estavam 

pintadas com o sangue do cordeiro pascal. (posteriormente esse cor-

deiro – imolado a Deus - deixa de ser um animal e passa a ser o pró-

prio Jesus Cristo o cordeiro imolado a Deus, pelos pecados da humani-

dade). 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 mes-

mo nascido! É verdade. No início, as comemorações da “Páscoa” já 

eram nesta época do ano: Março ou Abril (primavera no hemisfério 

norte) inicialmente era para comemorar as colheitas. Era, portanto, a 

festa das colheitas. A alegria de festejar o sucesso de um período tra-

balhado 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, conseguiram 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 liberta-

ção da terra do Egito.  

ZELO PELA CASA DE DEUS  

"Tirem estas coisas daqui! Parem de fazer da casa de meu 

Pai um mercado!" Seus discípulos lembraram-se que está 

escrito: "O zelo pela tua casa me consumirá". Jo. 2:16-17 

 
A Páscoa é a festa da independência Judaica. Celebram a 

libertação da escravidão do Egito. Deus a estabeleceu para 

recordarem do seu poder para libertar seu povo que vivia 

na escravidão. No primeiro dia de celebração era ofereci-

do um cordeiro sem nenhum defeito em sacrifício pelos 

pecados do povo. No Egito eram escravos de faraó, porém 

agora eram escravos do pecado. João Batista quando viu 

Jesus se aproximar exclamou: "eis ai o Cordeiro de Deus 

que tira o pecado do mundo" Jo. 1:29. A expiação se cele-

brava no templo, ou no tabernáculo quando não havia ain-

da o templo. Agora o Cordeiro de Deus vem pela primeira 

vez no templo depois que Ele inicia o seu ministério públi-

co. Para sua surpresa encontra a Casa de adoração trans-

formada numa casa de comercio. Tomado pelo seu zelo 

pela casa do Pai se enche de indignação pela profanação 

do lugar sagrado. Ele expulsa a todos e faz uma limpeza 

completa no templo. Todavia aquele templo era apenas 

uma figura do verdadeiro templo de Deus que é a nossa 

vida e nosso coração. Ele praticou aquele ato exatamente 

na Páscoa onde o cordeiro era oferecido como expiação 

para os pecados. Era um tipo perfeito daquilo que Ele es-

tava para fazer oferecendo sua vida como cordeiro, derra-

mando seu sangue para perdoar e limpar o coração de todo 

aquele que nele crê. A obra de Cristo é tão perfeita que 

Ele não apenas perdoa os nossos pecados mas também nos 

purifica de toda injustiça. Assim como entrou no Templo 

abra o seu coração e deixa que Ele entre e faça uma obra 

completa de perdão e limpeza em sua vida. Eu e você so-

mos casa de Deus e Jesus nos ama e tem um grande zelo 

por nós. 

Rev. Eloi Moutinho 

20 de março de 2016 

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 
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ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 
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Carla doces e salgados - Aceita-se encomendas de tortas 

(individuais ou por quilo),  esfihas e bombons.  8431-9402 

Marmoraria Valmar - Pias, balcões e lavatórios de mármore ou 

granito. Marcelo: 9998-3176 e Valentina: 9948-2963 

Bela Cookies - Brownies (mini e mix para fazer em casa), cookies 

(mini e congelados) e cinnamon rolls. Descubra um mundo de 

delícias dos EUA. Vildiney e Rodrigo Sant´Anna: 3028-8900 

Aimê Lingerie - Venda parcelada no cartão. Revendedora Fer-

nanda: 8475-5590 

Cida Camargo Artesanatos - Panos de prato pintado à mão e 

com acabamento em crochê. Apenas pronta entrega. 9174-3700 


