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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 

Em Deus está a minha salvação e a minha glória; a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Salmos 62:7                                                                        

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 

 

 
 

 

24 - ELIANE RODRIGUES OLIVEIRA 
29 – ISRAEL DE CASTRO E SOUZA 

        
 

 
 
 

 

 

 

 

 

CANTATA DE PÁSCOA 
 

     No dia 16, foi realizado o culto de Páscoa com apresentação da Cantata 
Vivo Está. O coral nazareno e o coral infantil esteve sob a regência do 
maestro Gil. Confira outras fotos no site. 

 

 

 

     

                 ♥ Pela viagem dos pastores em maio para Pilares-Argentina; 

     ♥ Pelas programações dos departamentos. 

INAUGURAÇÃO 

IGREJA DO NAZARENO DE 

MARINGÁ 

Será no dia 07/05 - os interessa-

dos em irem, dar o nome na re-

cepção da igreja.  

 
Ainda há tempo para trazer sua doação! 

CURSO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E  

MANIPULAÇÃO DE BONECOS 

Nos dias  07, 14, 21 e 28 de maio  

às 14h  - 16h3 

Será ministrado pela prof. Patrícia Maia 

Valor: 90,00 

Interessados falar com Luzinete - Fo-

nes: 3321-6969—3024-6969 ou 9992-5191   

ESCOLA DOMINICAL 
CAFÉ DA MANHÃ  

 

Todo primeiro domingo do mês acontece o 

café da manhã na Escola Dominical.  

Traga algum alimento e participe desse 

momento. A partir das 8 horas. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/62/7
http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 16  24/04/2011 

24 de abril de  2011 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:   

3.  Oração:   

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:   

6. Boas vindas:   

7. Especial: 

8. Dízimos e Ofertas  

9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            

10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

11.  Oração de Encerramento 

O  dia que se comemora a Páscoa Cristã 
  

 A data da Páscoa foi fixada no primeiro concílio de 

Nicéia, no ano de 325. Assim, a Páscoa cristã é comemorada 

(segundo o costume da Idade Média e da Europa) no primeiro 

domingo após a primeira Lua cheia da Primavera (no Hemisfério 

Sul, Outono). A data ocorre entre os dias 22 de Março e 25 de 

Abril. A decisão equalizava todas as correntes cristãs, mas é 

bem provável que nenhum método de cálculo da data tenha sido 

explicitamente indicado. Essa decisão não foi sem discussão. 

Havia o problema da coincidência da data da Páscoa com as 

festas pagãs do início da Primavera. As igrejas da Ásia, 

principalmente, acreditavam que devia ser seguida a data do 

sacrifício do cordeiro em Pessach (14 de Nissan), que seria a 

data exata da morte de Cristo. 

  

Mas por que nunca cai no mesmo dia todo ano? 
 

 O dia da Páscoa é o primeiro domingo depois da Lua 

Cheia que ocorre no dia ou depois de 21 março (a data do equi-

nócio). Entretanto, a data da Lua Cheia não é a real, mas a defi-

nida nas Tabelas Eclesiásticas. (A igreja, para obter consistência 

na data da Páscoa decidiu, no Conselho de Nicea em 325 d.C, 

definir a Páscoa relacionada a uma Lua imaginária – conhecida 

como a “lua eclesiástica”). 

 A Quarta-Feira de Cinzas ocorre 46 dias antes da 

Páscoa, e portanto a Terça-Feira de Carnaval ocorre 47 dias 

antes da Páscoa. Esse é o período da quaresma, que começa 

na quarta-feira de cinzas. Com esta definição, a data da Páscoa 

pode ser determinada sem grande conhecimento astronômico. 

Mas a seqüência de datas varia de ano para ano, sendo no míni-

mo em 22 de março e no máximo em 24 de abril, transformando 

a Páscoa numa festa “móvel”. De fato, a seqüência exata de 

datas da Páscoa repete-se aproximadamente em 5.700.000 

anos no nosso calendário Gregoriano. 

 

                               Próximas Páscoa 

 

 

 

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) 

 

O PODER DA RESSURREIÇÃO 

 

O que você gostaria que mudasse em  sua vida? Gostaria de ser 
mais confiante, mais descontraído? Talvez quisesse ser mais 

expansivo, menos ansioso ou menos medroso. A maioria das 
pessoas querem  mudar  em uma área ou outra da vida. Matricu-
lamo-nos em academias para melhorar a saúde, e nosso entusi-

asmo se fortalece cerca de duas semanas. Depois voltamos à 
mesma rotina antiga. Não mudamos. Lemos livros de auto-

ajuda, mas o problema é que eles dizem o que fazer, mas não 
dão o poder para fazer.  Como arrancar minha vida do ponto 

morto? Como me desvencilhar do molde em que me encontro? 
Eis as boas novas:  O cristianismo oferece o poder de que preci-

samos: “O PODER DA RESSURREIÇÃO”.  
 A palavra poder ocorre 57 vezes no Novo Testamento. 
É uma palavra utilizada em referência ao fato mais poderoso que 

já aconteceu, separando o d.C. do a.C. Esse acontecimento foi a 
ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. E esse poder da 

ressurreição está à disposição para mudar sua vida!  A coisa 
mais importante na vida é conhecer Cristo e experimentar o 

poder de sua ressurreição. Paulo escreve: "Desejo conhecê-lo, e 
o poder da sua ressurreição" (Fil 3:10). “O poder da ressurrei-

ção é o poder que cancela o nosso passado”. E, quando digo 
cancelar, não estou falando da negação do passado, como se 
nunca tivesse acontecido. A palavra cancelar significa eliminar, 

neutralizar, compensar alguma coisa.  Algumas pessoas parecem 
que simplesmente não conseguem abandonar o passado e, em 

resultado disso, deixam o passado limitar as oportunidades pre-
sentes. Vivem em um constante estado de arrependimento. 

Dizem continuamente: "Ah, se não tivesse feito isso" ou "Ah, se 
eu tivesse mudado".   

 Em Col. 2:14 lemos que ele perdoou todos os nossos 
pecados e cancelou cada registro de dívida que tínhamos de 

pagar. Em Jeremias 31:34,  Deus diz aos israelitas que nunca 
mais se lembrará dos seus pecados. Essa é uma das declarações 
mais espantosas da Bíblia! o Deus que fez o mundo "esquece". 

Hoje, quando nos achegamos a Ele, admitimos os nossos peca-
dos e lhe pedimos perdão, Ele cancela nosso passado. Deus 

resolve esquecer nossos erros, nossas falhas, nossos fracassos. 
São boas novas! Mesmo que você viesse a morrer hoje e se 

apresentasse diante de Deus no céu, poderia lhe perguntar a 
respeito de algum pecado que cometeu ontem, e Ele diria: "Que 

pecado?". “Ele cancelou o seu passado e o libertou para 
continuar o presente”. Experimente hoje mesmo o poder 
da ressurreição – “UMA FELIZ PÁSCOA”      

 
Rev. Eloi Moutinho                        

2012 - 08 de abril 2016 – 27 de março 

2013 – 31 de março 2017 – 16 de abril 

2014 – 20 de abril 2018 – 01 de abril 

2015 – 05 de abril 2019 – 21 de abril 


