
A
G

E
N

D
A

 

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 

“Páscoa é momento de renascimento, de mudanças e alegria. É tempo de reflexão e busca pelo novo!" 

No dia 25, aconteceu o tradicional culto da sexta-feira santa, no qual vários 

pastores ministram sobre as 7 frases que Jesus pronunciou na cruz . Tam-
bém teve a apresentação do coral sob a regência do irmão Carlos. Toda 
programação do culto da manhã foi em celebração à morte e ressurreição 

de Jesus. 

 
01 - ELIEGE APARECIDA DE PAIVA 
02 - FERNANDA ROBERTA DE LIMA FERREIRA  

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

27 de março a 2 de abril 

01 - Vigília na chácara do Clóvis - 22h  

09 – Bazar Mãos estendidas 

15 – Reunião de Homens de Honra 

16 – Dia da Colheita - Igreja em Terra Rica 

22/23 – Congresso Área Sul dos jovens 

30 – Chá para Mulheres  

                 

 

 

                      Dia: 7 de abril - Horas: 10h 

                         Clube dos Metalúrgicos  

                        Somente para sócios do Sindicato  

                                  dos aposentados.  

 



Neste início de ano estamos realizando o 
recadastramento dos membros da nossa igreja. Todos 
devem preencher, pois dessa forma atualizaremos os 
dados como endereço e data de aniversário entre outras 

informações. Pegue sua ficha na recepção. 

Eudora -  Cosméticos e perfumaria - Consultora Simone Rosseti: 

8475-4745 

Color Point - Produtos personalizados e comunicação visual. An-

dré Rosseti: 3343-3976 

Sabor & Arte - Pão de mel, pinturas em telas e sabonetes. Rosie: 

3337-1028 

Herbalife - consultoria e venda de produtos para  perda e controle 

de peso. 9963-0016 

Topobras -Topografia e Obras Ltda. Serviços topográficos e medi-

ção de terrenos – Israel Souza: 3337-1028 ou 9991-9883 

A CRUZ E A RESSURREIÇÃO     
 

 "Jesus saiu carregando a sua cruz para o lugar chamado de 

Calvário" (Jo 19:17);Ele não está aqui, mas ressuscitou" (Lc 

24:5b).                                                                              

 O autêntico cristianismo está fundamentado em três 

postulados irremovíveis: (1) O nascimento virginal de Cristo; 

(2) a Sua morte vicária (o termo vicário, em sentido geral, 

significa "em lugar de outro"), e (3) o Seu triunfo sobre a 

morte. Retirar qualquer um destes fundamentos é desmontar 

a estrutura da fé cristã. Nenhuma teologia bíblica bem inter-

pretada nega os fatos acima citados. O nascimento virginal de 
Cristo com Sua vida singular sem pecado; Sua morte como 

preço do resgate que a justiça de Deus exigia; e Sua ressur-

reição como pagamento único e insubstituível pelos pecados 

de toda a raça humana: esses três fatos são garantias da segu-

rança de nossa fé. Nesta semana celebramos, como cristãos 

genuínos, dois destes postulados: a morte e a ressurreição de 

Jesus. A comemoração da morte de Cristo é motivo de júbilo 

e não de tristeza. Todas as bênçãos perdidas pelo pecado do 

homem no Éden, bem como todos os seus direitos, foram 

resgatados na Cruz. Ali, a cabeça da serpente foi esmagada 

(Gn 3:15) e a morte substitutiva de Cristo tomou o lugar da 

morte eterna que pesava sobre os descendentes de Adão. Pau-
lo afirma aos coríntios: "Cristo morreu pelos nossos pecados, 

segundo as Escrituras". Ele morreu para que pudéssemos 

viver! O triunfo da fé cristã está na ressurreição do Senhor 

Jesus. Este é um dos mistérios da fé. Jesus, sendo Deus, tinha 

toda a autoridade sobre a vida e a morte. Essa autoridade 

estava em Suas mãos, mas o pecado havia transferido esse 

poder para as mãos do Inimigo. Quando Jesus venceu, na 

Cruz, todo o poder do mal, não só resgatou o homem caído, 

mas também retomou o poder sobre todas as coisas, inclusive 

o poder sobre a morte. Por isso, hoje é dia de celebração: da 

vitória do Cordeiro; vitória da vida sobre a morte na Cruz – 
vida eterna em Jesus; o túmulo vazio, a afirmação dos anjos, 

os soldados caídos, o diabo envergonhado. "ELE RESSUS-

CITOU"                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Rev. Eloi Moutinho 

27 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 

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 


