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SEMANAL 

Segunda: 20h  - Momento 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) 

Pr. Gilialdo Barreto  

(8455-5118 / 3341-7083) 
 

 

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: 

Mário Biolada   
 

MORDOMOS: 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Mário Biolada     

 

ECÔNOMOS:  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Edson Batista 

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Mariana S. Salgado 

 

PRES. JNI:      

Vitor M. Souza 

 

 

 

 

 

09 - LUCIENE LOURENÇO DA SILVA 
 

 

10 - ALEXANDRO DE LIMA 

 

 

 

 

No dia 25/03 foram recebi-

dos como membros de 

nossa igreja,  o casal An-

dré e Jocele e sua filha 

Caroline Dea. 

 

 

A Bíblia continua sendo o livro mais lido 

pelos brasileiros – ganha dos livros didá-

ticos e dos romances. Foi o que apontou 

pesquisa divulgada nesta semana pelo 

Instituto Pró-Livro sobre os hábitos de leitura da população. Ao questi-

onar os cerca de 5 mil participantes sobre os gêneros que costumam 

ler, a Bíblia foi citada por 42% e manteve-se no primeiro lugar da lista, 

mesma posição ocupada na edição anterior da pesquisa, em 2007. 

Os livros didáticos foram citados por 32%, os romances por 31%, os 

livros religiosos por 30% e os contos por 23%. Os títulos religiosos 

ganharam espaço na estante dos brasileiros. Na lista dos 25 livros 

mais marcantes indicados pelos entrevistados, o livro Ágape, do pa-

dre Marcelo Rossi, aparece em segundo lugar na lista. Perde apenas 

para a própria Bíblia e para A Cabana, do canadense William Young. 

Em seguida na lista das obras mais marcantes aparecem O Sítio do 

Picapau Amarelo, O Pequeno Príncipe, Dom Casmurro e as coleções 

Crepúsculo e Harry Potter. Mesmo depois de mais de 60 anos da sua 

morte, Monteiro Lobato continua no imaginário da população. O escri-

tor paulista permaneceu no topo da lista dos autores brasileiros mais 

admirados. Na sequência aparecem Machado de Assis, Paulo Coe-

lho, Ariano Suassuna e outros autores de best sellers recentes como 

o pastor Silas Malafaia e o padre Marcelo Rossi. 

Fonte: Bonde News. Acessado em 1 de abril de 2012. 

“A maior transformação que uma pessoa pode ter é a de entender suas limitações, compreendê-las e buscar conhecimento para superá-las.” 

Todos os irmãos estão convidados a participa-

rem de uma programação bastante dinâmica 

da juventude e também do Projeto: 

DISCIPULADO E FORMAÇÃO CRISTÃ. 

Inicia-se no dia 12/04 às 21 horas. 

É para todas idades! 
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1. Prelúdio 

2. Leitura bíblica 

3. Oração  

4. Louvor 

5. Momento de oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e ofertas—Oferta de Páscoa 

8. Mensagem   

9. Oração de encerramento e benção pastoral 

 

 

 

Melhor não deixar o ovo cair 

 
"A história da Páscoa é um mito", dizia o professor de ciên-

cias de uma escola a seus alunos, alguns dias antes da 

Páscoa. "Jesus não saiu do túmulo," continuou, "mas, pri-
meiramente, não existe 

nenhum Deus no céu que 

possa permitir que seu filho 

seja crucificado." "Senhor, 
eu acredito em Deus", 

Jimmy protestou. "E eu 
acredito que ele ressusci-

tou!" "Jimmy, você pode 
acreditar no que você qui-

ser, é claro," o professor 
respondeu. "Porém, no 

mundo real não existe a possibilidade de tais milagres, 
como a ressurreição. Ninguém que acredite em milagres 

pode respeitar a ciência." "Deus não é limitado pela ciên-
cia," Jimmy respondeu. "Ele criou a ciência!" Incomodado 

com o modo como Jimmy defendia sua fé, o professor pro-
pôs um experimento cientifico. Foi até a geladeira e pegou 

um ovo de galinha. "Eu vou deixar este ovo cair no chão," 
começou o professor. "A gravidade vai fazer com que ele 

caia no chão e se despedace. "Olhando fixamente para 

Jimmy, ele continuou: "Agora, Jimmy, eu quero que você 

faça uma oração e peça ao seu deus para que quando eu 
soltar este ovo ele não caia no chão e se quebre. E se ele 

conseguir fazer isto, você terá provado que Deus existe, e 
eu terei que admitir isso." Após pensar por um momento 

sobre o desafio, Jimmy lentamente começou sua oração. 
"Querido Pai celeste," ele iniciou. "Eu peço que quando o 

meu professor soltar este ovo ... ele caia no chão e se que-
bre em uma centena de pedaços! E também, Senhor, eu 

peço que quando este ovo quebrar, meu professor tenha 
um ataque cardíaco fulminante e morra. Amém." Após os 

cochichos da classe, veio um silêncio fúnebre. Por um mo-
mento o professor não fez nada. E por fim ele olhou para o 

Jimmy e depois para o ovo. E, sem dar uma palavra, ele 
cuidadosamente devolveu o ovo na geladeira. "A aula aca-

bou" disse o professor enquanto pegava suas coisas. O 
professor aparentemente acreditava mais em Deus do que 

ele mesmo imaginava. Muitas pessoas são como este pro-
fessor, negam que Deus existe, mas correm para ele nos 

momentos difíceis. Porém questionam, e o atacam todas as 
vezes que tem chance. Jimmy sabia que Deus não iria ma-

tar o seu professor naquele momento, mas também sabia 
que seu professor não apostaria sua vida por um ovo. 

 

Quando sua vida está em jogo a ideia de que Deus existe 
parece fazer mais sentido. 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

 

Em que você acredita? 
 

"Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo 

morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras" (1 Coríntios 15:3) 

 Certa vez um colunista recebeu esta carta, a res-
peito da ressurreição: "Nosso pregador disse na Páscoa que 
Jesus apenas desmaiou, e que os discípulos então cuida-
ram de Sua saúde. O que você acha?" Eis a resposta: "Caro 
leitor, bata em seu pregador com um chicote de 9 caudas, 
39 vezes. Depois, pregue-o numa cruz. Deixe-o lá, no sol, 
por três horas. Enfie uma lança em seu coração. Embalsa-
me-o. Em seguida, coloque-o em um túmulo, sem ar, por 36 
horas. Logo após, veja o que acontece."  

 Os incrédulos sempre irão oferecer seus próprios 
conceitos e teorias sobre a crucificação e a ressurreição de 
Jesus, em uma tentativa de desmentir a Bíblia e sua mensa-
gem. Entre as teorias mais aceitas está a "teoria do desmai-
o", que propõe que Jesus não morreu de fato na cruz, mas 
que entrou em coma profundo, em uma espécie de desmaio. 
Propõe ainda que Ele tenha acordado no frio ambiente do 
túmulo, e de alguma forma tenha conseguido se livrar das 
tiras de pano, que estavam muito bem presas, para então 
aparecer aos seus discípulos. Entretanto, os guardas roma-
nos foram os primeiros a relatar a morte de Jesus. Eles e-
ram especialistas em execução, e seriam punidos com mor-
te se permitissem que um homem condenado escapasse de 
sua pena. Esses soldados estavam tão certos que Jesus 
estava morto que nem se incomodaram em quebrar suas 
pernas. Eles cravaram uma lança em seu corpo e saiu san-
gue e água (o que ocorre quando o coração deixa de bater), 
fato que lhes deu a prova final que precisavam. Podemos 
crer ou apoiar nossas dúvidas em alguma teoria frágil, mas 
a morte e a ressurreição de Jesus significam que, um dia, 
todos nós estaremos diante de Deus e seremos responsabi-
lizados por isso.  

Extraído 

 

 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/15/3

