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Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Domingo:   9h - Escola Dominical 

               19h - Culto da Família 
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09 - FERNANDA DE OLIVEIRA FERNANDES 
09 - ARTHUR MOUTINHO FERNANDES 
09 - KARINA SATOMI NAKAMURA 
09 - DEVANIR CERINO 
10 - MANUELA M. CASTILHO 
10 - LEONICE AUGUSTA SOUZA MATTOS  (99679-8890) 
13 - NILZA PALOCO ZOCATELLI 

7 a 13 de maio 

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: faleconosco@nazarenolondrina.com.br 

Facebook e site: nazareno londrina 



 
 

Desde pequena, a moça se acostumara a conviver com tecidos, 
tesouras, agulhas e linhas de diversos padrões e cores. Sua mãe, 
exímia costureira, sustentava toda a família com muito trabalho e 
honestidade. A moça casara com um frio empresário que gastava 
as energias com os negócios e dava muita importância ao que ela 
nem sempre julgava essencial. Já estava acostumada a ver o mari-
do cortar os passeios com os filhos por um almoço de negócios, já 
não aguentava ouvir o marido falar em cortes, mudanças precipita-
das… Isso sem falar nas inúmeras vezes que foi cortada ao tentar 
argumentar, discutir os problemas do cotidiano…Numa rara noite 
em que todos estavam em casa, a caçula começou a implicar com 
o irmão. O pai, sempre ocupado, não suportava o barulho e sem 
querer ouvir ou entender a situação mandou as duas crianças para 
o quarto, sem conversa. 
A mulher simplesmente pegou sua caixinha de costura com alguns 
retalhos e chamou o marido: 
– Agora não, meu bem! 
– Agora sim, querido! 
O homem percebendo que não tinha escolha, sentou-se e ficou 
olhando os retalhos, a agulha, a tesoura, carretéis de linha sem 
nada compreender. 
– Meu bem, para que serve a tesoura? – perguntou brandamente a 
mulher. 
– Para cortar, aparar… 
– E a agulha? 
– Para costurar, ora! 
– Você consegue fazer uma colcha de retalhos só cortando? 
– Na verdade não faria de jeito nenhum – não sei costurar, lembra? 
– Não estou brincando! Você já viu ou soube de alguma costureira 
que costura sem linha e agulha, só com tesoura? 
– Claro que não, meu amor. 
– Minha mãe me falou um dia, quando meu pai nos deixou, que 
nossa família era como uma colcha de retalhos. Cada um de nós 
era um retalho colorido. Para que nossa colcha fique sempre bonita 
precisamos usar a agulha e as linhas. 
– E daí? 
– Daí que você só sabe usar a tesoura. Corta nossos momentos de 
lazer, corta a minha palavra, corta o diálogo com as crianças. Você 
só separa, separa… 
– Eu? 
– Sim. Aprenda a unir nossa família. Aprenda a unir o seu trabalho 
à nossa família, unir os seus amigos aos meus… Qualquer dia você 
perceberá o quanto nos cortou de sua vida e talvez seja tarde. O 
marido nada disse – sinal de que ia pensar, refletir. Mudanças de-
mandam tempo. 
– Não vou mais falar sobre isso. Só quero que você pense, tá? 
Estou no quarto das crianças. Vou costurá-las porque não quero 
dois retalhos tão importantes de minha vida separados. Boa noite! 
– Boa noite. 
Dali a meia hora o marido entrou no quarto em que brincavam as 
crianças, enquanto a mulher costurava uma bonita colcha de reta-
lhos. A cena enterneceu o homem e o fez juntar-se aos três. Abra-
çou-os e os levou para jantar. 

 

Extraído 

 
 

      O SIGNIFICADO DA SANTA CEIA     

                               Texto: I Co 11:24-28      

                                                                             

 A Santa Ceia, é um sacramento instituído por Jesus à sua Igre-

ja: "Tomai e comei..., tomai e bebei..., fazei isto..." I Cor 11:24-

25                                                                                       

 - É a maior celebração, pois aponta para o passado, presente e 

futuro da Igreja e o reino de Deus 

- Passado (salvação no Calvário) 

- Presente (Vida Ativa de comunhão uns com os outros e com 

Deus) 

- Futuro (Bodas do Cordeiro e eternidade nos céus)     

                                                                              

 A Santa Ceia Significa                                                                    
  
 

1. PROCLAMAÇÃO: Anúncio "Anunciais..." I Cor 11:26 

A Santa Ceia lembra-nos a nossa salvação conquistada por Jesus 

no Calvário e por meio deste ato proclamamos que Jesus morreu 

pelo pecador e ressuscitou;                                              

 2. ADORAÇÃO: Intimidade, devoção, comunhão, sociedade, 

pacto, vida plena e ativa em Cristo. Jo 6:56. 

É impossível participar plenamente da Santa Ceia sem adorar 

aos Senhor em espírito e em verdade;                              

3. INTEGRAÇÃO: Comunhão, sincero e perfeito relacionamen-

to uns com os outros. A Santa Ceia não tem nenhum significado 

na vida de alguém que não esteja em plena  comunhão com o 

corpo de Cristo (Igreja). Jo 13:8                                                                                          

4. O QUARTO e último propósito da Santa Ceia, é apontar para 

a volta do Senhor Jesus e as Bodas do Cordeiro, ceia esta que 

será celebrada por Jesus com sua Igreja e todo o Reino dos Céus. 

Mt 26:29 

 

Conclusão                                                                                            
  
 

A Santa Ceia, sempre deve ser e será a maior festa da Igreja aqui 

na terra e lá no Céu. O que acontece aqui é apenas uma prefigu-

ração, um prenúncio do que acontecerá nas Bodas do Cordeiro; 

juntos, todo o Reino dos Céus, Cristo e sua Igreja. Ap 19:6-9 

 

Rev. Eloi Moutinho 
 

Informativo  Semanal    Ano XVIII   nº 17   7/5/2017 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 


