
A
G

E
N

D
A

 

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

DIRETORIA 

PRESIDENTE  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Irany Magalhães 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

André Rosseti 

                       Páscoa é para você lembrar, que existe um Deus capaz de morrer para te salvar.   
 
 

 

 
 
 
 

 

06 - MARILEIA DA S. MENEZES 

09 - LUCIENE LOURENÇO DA SILVA 

10 - ALEXANDRO DE LIMA 

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Nesta sexta-feira (3/4) foi realizado o culto distrital de Páscoa. Este-
ve presente o superintendente Rev. Gilberto e alguns pastores do 
distrito com os seus respectivos membros. A ministração da Palavra 
foi proferida por 7 pastores que discorreram as últimas frases de 
Jesus na cruz. Confira outras fotos no facebook da igreja.  

5 a 11 de abril 



O Coelho da Páscoa e a Paixão de Cristo 
 

- Papai, o que é Páscoa? 

- Ora, Páscoa é...... bem...... é uma festa religiosa! 

- Igual Natal? 
- É parecido. Só que no Natal comemora-se o nascimento de Jesus, e na Pás-

coa, se não me engano, comemora-se a sua ressurreição. 

- Ressurreição? 

- É, ressurreição. Marta, vem cá! 

- Sim? 
- Explica pra esse garoto o que é ressurreição pra eu poder ler o meu jornal. 

- Bom, meu filho, ressurreição é tornar a viver após ter morrido. Foi o que 

aconteceu com Jesus, três dias depois de ter sido crucificado. Ele ressuscitou e 

subiu aos céus. Entendeu? 
- Mais ou menos ........ Mamãe, Jesus era um coelho? 

- Que é isso menino? Não me fale uma bobagem dessas! Coelho! Jesus Cristo é 

o Papai do Céu! Nem parece que esse menino foi batizado! Jorge, esse menino 

não pode crescer desse jeito, sem ir numa missa pelo menos aos domingos. 
Até parece que não lhe demos uma educação cristã! Já pensou se ele solta uma 

besteira dessas na escola? Deus me perdoe! Amanhã mesmo vou matricular 

esse moleque no catecismo! 

- Mamãe, mas o Papai do Céu não é Deus? 

- É filho, Jesus e Deus são a mesma coisa. Você vai estudar isso no catecismo. 
É a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 

- O Espírito Santo também é Deus? 

- É sim. 

- E Minas Gerais? 
- Sacrilégio!!! 

- É por isso que a Ilha da Trindade fica perto do Espírito Santo? 

- Não é o Estado do Espírito Santo que compõe a Trindade, meu filho, é o 

Espírito Santo de Deus. É um negócio meio complicado, nem a mamãe entende 
direito. Mas se você perguntar no catecismo a, professora explica tudinho! 

- Bom, se Jesus não é um coelho, quem é o coelho da Páscoa? 

- Eu sei lá! É uma tradição. É igual a Papai Noel, só que ao invés de presente 

ele traz ovinhos. 
- Coelho bota ovo? 

- Chega! Deixa eu ir fazer o almoço que eu ganho mais! 

- Papai, não era melhor que fosse galinha da Páscoa? 

- Era, era melhor, ou então urubu. 

- Papai, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né? Que dia que ele morreu? 
- Isso eu sei: na sexta-feira santa. 

- Que dia e que mês? 

- ??????? Sabe que eu nunca pensei nisso? Eu só aprendi que ele morreu na 

sexta-feira santa e ressuscitou três dias depois, no sábado de aleluia. 
- Um dia depois. 

- Não, três dias. 

- Então morreu na quarta-feira. 

- Não, morreu na sexta-feira santa ....... ou terá sido na quarta-feira de cinzas? 
Ah, garoto, vê se não me confunde! Morreu na sexta mesmo e ressuscitou no 

sábado, três dias depois! Como? Pergunte à sua professora de catecismo! 

- Papai, por que amarraram um monte de bonecos de pano lá na rua? 

- É que hoje é sábado de aleluia, e o pessoal vai fazer a malhação do Judas. 

Judas foi o apóstolo que traiu Jesus. 
- O Judas traiu Jesus no sábado? 

- Claro que não! Se ele morreu na sexta!!! 

- Então por que eles não malham o Judas no dia certo? 

- É, boa pergunta. Filho, atende o telefone pro papai. Se for um tal de Rogério 
diz que eu saí. 

- Alô, quem fala? 

- Rogério Coelho Pascoal. Seu pai está? 

- Não, foi comprar ovo de Páscoa. Ligue mais tarde, tchau. 
- Papai, qual era o sobrenome de Jesus? 

- Cristo. Jesus Cristo. 

- Só? 

- Que eu saiba sim, por quê? 
- Não sei não, mas tenho um palpite de que o nome dele era Jesus Cristo 

Coelho. Só assim esse negócio de coelho da Páscoa faz sentido, não acha? 

                  

O CRISTO CRUCIFICADO 
"Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram 
sabedoria; nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, 
de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios 
mas para os que foram chamados, tanto judeus como gre-
gos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus." (1 
Coríntios 1:22-24) 

 
 Talvez sintamos até um pouco de inveja dos 
cristãos do primeiro século, que pareciam ter milagres 
como parte diária de suas vidas. Sim, certamente mila-
gres dramáticos ocorreram durante aquele tempo. Le-
mos grandes coisas que aconteceram naquela época, 
como o homem aleijado na Porta Formosa no templo 
em Jerusalém, o qual começou a andar (Atos 3). Pedro 
foi libertado da prisão por um anjo. Uma mulher foi res-
suscitada dentre os mortos. Podemos olhar carinhosa-
mente para aquele tempo e dizer: "Aqueles é que eram 
bons tempos". Porém, para sermos mais realistas é 
necessário atentar para o fato de que o livro de Atos é 
um registro do que Deus fez ao longo de um período 
aproximado de 30 anos. À medida que o lemos, parece
-nos que os milagres aconteciam a cada 10 minutos. 
Mas, na verdade trata-se de um registro de milagres 
ocorridos durante um longo período de tempo. Alguns 
de nós cristãos, podemos pensar que, se pudéssemos 
realizar um sinal ou milagre para algum incrédulo mais 
achegado, eles iriam acreditar. Mas, eis aqui o sinal 
que eles precisam: o que Jesus realizou na cruz. É a 
palavra da cruz que vai fazer a diferença. "Nós prega-
mos a Cristo crucificado", disse Paulo. Essa é a nossa 
mensagem. Isso é o que temos a dizer. Paulo disse: 
"Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus 
Cristo, e este, crucificado." (1 Coríntios 2:2). Apesar de 
acreditar em milagres e esperar poder vê-los em maior 
número ao longo da minha vida, uma coisa nunca vai 
mudar: a mensagem simples que devemos anunciar. 
 

5 de Abril de 2015 

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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E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

http://www.devocionaisdiarios.com/2014/04/o-cristo-crucificado.html
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/1/22-24
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/3
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/2/2

