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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) 

    

 

 

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: 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS:  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Pedro Martins 

Aparecida Camargo 

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Edson Batista 

 

PRES. JNI:      

Luciana B. Martins 

Mais importante que a vontade de vencer é a coragem de começar. James Thompson 

 
 

 

 

 
24 - ANA MARIA DE OLIVEIRA 
25 - ADÉLIA MENDES DA SILVEIRA 
29 - ELAINE R. SANTOS K. DUTRA 

 

No dia 3, a Pati com a sua boneca vieram 
ministrar sobre Páscoa para as crianças no 
culto noturno. 

 

No dia 10, as mulheres foram homenageadas 
pelo dia Internacional de Mulher e ministra-
ram o louvor na escola dominical. 

 

No dia 17, o casal Rildo e Marcia e Gabriela 
foram recebidos como membros. 

 

Missionário Ricardo 
Matioli estará 
ministrando a palavra 

de Deus. Venha Participar! 

CULTO DA RESSURREIÇÃO E OFERTA DE PÁSCOA 



  

 
Marcada por vários símbolos e principalmente 

pelo tradicional chocolate, uma das épocas 
mais doces e esperadas está se aproximando. 

O termo páscoa surgiu entre os hebreus como 
pessach, e significa passagem. Para judeus e 

cristãos a páscoa está relacionada com a espe-
rança da vida nova, representando a vitória de 

Cristo sobre a morte, sua libertação e passa-
gem para uma nova vida, é também a maior 

solenidade da igreja cristã. Alguns símbolos da 

páscoa se tornaram bem conhecidos, vejamos 
alguns: 

 
O Cordeiro 

Simboliza Cristo, que é o 
cordeiro de Deus, e se sa-

crificou em favor de todo o 
rebanho.  

 

 
O Pão e o Vinho 

Na ceia do senhor, Jesus 
escolheu o pão e o vinho 

para dar vazão ao seu a-
mor. Representando o seu corpo e sangue, eles 

são dados aos seus discípulos, para celebrar a 
vida eterna. 

 

 
O Ovo  

O ovo simboliza o começo de 

uma nova vida, o renascimen-

to, é o símbolo da vida. 

 

 
O coelho 
Simboliza a capacidade da I-

greja de produzir novos discí-
pulos constantemente. Este 

animal representa a fertilidade, 
pois se reproduz em grandes 

quantidades e rapidamente. 

 

       "ESTÁ CONSUMADO!" 

 

                                             João 19:30 
 

 

Nossa incapacidade de terminar o que começamos é vista nas 

menores coisas: 

Um jardim com metade da grama cortada. Um livro lido pela meta-

de. Cartas começadas, mas inacabadas. Um regime posto de la-

do. Um carro sobre cavaletes.  

Ou se mostra nos pontos penosos da vida:  

Uma criança abandonada. Uma fé vacilante. A pessoa que muda 

sempre de emprego. Um casamento falido. Um mundo não evange-

lizado. 

Quero encorajá-lo a lembrar a determinação de Jesus na cruz. 

Jesus não desistiu, apesar de ter sido tentado a fazê-lo. Olhe para ele 

quando se lamenta ao agarrar-se ao solo de Getsêmani. Essa a razão 

pela qual suas palavras são tão esplêndidas. "Está consumado." Pare 

e ouça. Você pode imaginar o grito da cruz? O céu está escuro. As 

outras duas vítimas gemem. As bocas zombeteiras se calaram. Tal-

vez haja trovões. Talvez choro. Talvez silêncio. Jesus inala então 

profundamente, empurra os pés sobre o prego romano e grita: "Está 

consumado!"O que estava consumado? O plano da redenção do 

homem, longo como a história, estava consumado. O trabalho esta-

va terminado, sangue derramado. O sacrifício feito. O aguilhão da 

morte fora removido. Tudo acabara. Não, não foi um grito de deses-

pero. Mas de realização. Um grito de vitória, de cumprimento. Tam-

bém um grito de alívio. Você está prestes a desistir? Não faça isso. 

Está desanimado como pai? Fique firme. Está cansado de fazer o 

bem? Faça apenas um pouco mais. Está pessimista em relação a seu 

emprego? Arregace as mangas e persevere. A Terra Prometida, diz 

Jesus, aguarda os que perseveram. Vamos perseverar. Por isso resta-

belecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos; e fazei caminhos 

retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, 

antes seja curado. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu 

tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Combati o bom combate, 

completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está 

guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia; e não 

somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.  

Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a prova-

ção; porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a 

qual o Senhor prometeu aos que o amam. 

 

Rev. Eloi Moutinho 

  24 de março de 2013 

 

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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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

 

ORDEM  DO  CULTO 

http://www.zun.com.br/sobre/simbolos/
http://www.zun.com.br/simbolos-da-pascoa-e-seus-significados/
http://www.zun.com.br/sobre/pascoa/
http://www.culturabrasil.org/pascoa.htm
http://www.zun.com.br/simbolos-da-pascoa-e-seus-significados/
http://www.abril.com.br/noticia/diversao/no_221434.shtml
http://www.abril.com.br/noticia/diversao/no_221434.shtml

