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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 

    “Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão”. Salmos 2:8                                                                                

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 – VALDIRENE DE MATTOS 
25 - TEREZINHA C. CAMARGO DA SILVA 
       JOÃO VICTOR LOBO GRANZONTE 

26 - JOSÉ MAGALHÃES 
       LUCIANA B. SALLES 

       FERNANDA TAMUS COSTA 
28 - JUSCILENE DE FÁTIMA SAMPAIO 
27 - KARLA SYSKI  

     

                 ♥ Pelos corais da igreja; 

     ♥ Pela saúde espiritual e física dos irmãos; 

     ♥ Pelos departamentos e ministérios. 

        
 

 
 

 

A JNI agra-
dece a dis-
posição das 
irmãs que 
carinhosa-
mente cozi-
nharam e 
ajudaram no 
almoço da 
família e o 
apoio do 
d e p a r t a -
mento de 
Missões. 
 

 

 
 

Toda terça-feira a partir das 

14h30  às 16h, acontece a tarde 
do artesanato. Você está convida-

da para participar e desenvolver 

os seus talentos. 

 

 

ACERTO DAS VENDAS - PIZZA  
 
 

 

Os jovens que pegaram os carnês de pizza 
para vender, precisam acertar até o dia 

23/02 - quarta-feira  
com o Vitor ou Luciana. 

ACEITA-SE DOAÇÃO...GUARDA-ROUPA 
 

O ministério da Escola Dominical está precisando de 

um guarda-roupa. Falar com a Sheila. 

 

 
 

 

Todo segundo domingo do mês aconte-
cerá o culto infantil (noturno) com enfo-
que em Missões.        Ore por este novo 
projeto. No próximo boletim, confira as 
fotos do primeiro culto. 

           Acesse esse boletim no site da igreja: www.nazarenolondrina.com.br 

http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XII    nº 08   20/02/2011 

20  de fevereiro de  2011 

 

Prelúdio: Ministério de Louvor 

2.  Leitura Bíblica:  Marcelo Inácio  

3.  Oração:  Josefina 

4.  Louvor: Ministério de Louvor 

5. Momento de Oração:  Rev . Israel de Castro  

6. Boas vindas:  Rev. Jeomakson Evangelista 

7. Momento missionário: Dalcimar 

8. Dízimos e Ofertas  

9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            

10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 

11.  Oração de Encerramento 

 

 

 

A palavra Bíblia vem do grego, através do 

latim, e significa: livros 

A Bíblia já foi traduzida por mais de 1500 

línguas e dialetos. 

No ano de 1250 o cardeal Caro dividiu a 

Bíblia em capítulos, que foram divididos em 
versículos no ano de 1550, por Robert 
Stevens. 

A Bíblia inteira foi escrita num período que abrange mais de 

1600 anos. 

É uma obra de cerca de 40 autores, das mais variadas profis-

sões: de humildes agricultores, pescadores até renomados reis. 

O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de 

algumas passagens em Esdras, Jeremias e Daniel que foram 
escritas em aramaico  e o Novo Testamento foi escrito em gre-
go.  

O Codex Vaticanus é provavelmente o mais antigo exemplar da 

Bíblia em forma completa. A primeira tradução completa da 
Bíblia para o inglês foi feita por Wycliffe, em 1380. 

 Martinho Lutero foi o primeiro tradutor da Bíblia para a língua 

do povo alemão. 

 Na biblioteca da Universidade de Gottingen, Alemanha, existe 

uma Bíblia que foi escrita em 470 folhas de palmeira. 

 O Livro mais antigo da Bíblia não é o Gênesis, mas Jó. Acredita

-se que foi escrito por Moisés, quando esteve no deserto. 

 O primeiro Salmo encontra-se em II Samuel 1:19-27, uma 

elegia de Davi em memória de Saul e 
seu filho Jônatas. 

A Bíblia contém 1189 capítulos e 

31102 versículos. 

Ester 8:9 é o maior versículo da 

Bíblia. 

No livro de Ester e no livro de Canta-

res não se encontra a palavra Deus. 

 O Antigo Testamento termina com uma maldição, e o Novo 

Testamento termina com uma benção. 

O último livro da Bíblia a ser escrito foi III São João. 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 

 

E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br  

 

Fone: 3337-1028 e 8431-4431 

ABENÇOADOS PARA ABENÇOAR 

Não podemos dar o que não temos. É impossível ser bênção 

sem ser abençoado. O propósito de Deus, não é apenas nos 

abençoar, mas tornar-nos abençoadores. Não somos apenas 

o receptáculo da bênção, mas também  seu canal. Há pelo 

menos três verdades que nos desafia a sermos bênção:                                                                     
 

1.Somos portadores de boas novas num mundo marcado 

por más notícias. O mundo está cansado de ouvir más notí-

cias. Temos a única mensagem capaz de trazer esperança 

para o homem atormentado pela culpa. Temos o único remé-

dio capaz de curar o homem de sua enfermidade espiritual, o 

Evangelho da salvação.                                    
  

2. Somos construtores de pontes onde o pecado só cavou 

abismos.  Deus nos confiou o ministério da reconciliação. 

Somos agentes de Deus na maior missão de paz do mundo, 

pois nosso ministério é rogar aos homens que se reconciliem 

com Deus. É sublime o privilégio de construirmos pontes 

onde o pecado cavou abismos.                         
  

3. Temos a mais importante incumbência do mundo. 

Fomos chamados para sermos enviados. Não podemos nos 

calar quando temos a única mensagem capaz de salvar os 

que estão perdidos.  O privilégio de sermos abençoados im-

plica na responsabilidade de sermos abençoadores. Deus nos 

chamou das trevas para a luz para sermos um luzeiro no 

mundo.  Fomos libertos desse mundo tenebroso para sermos 

conduzidos de volta a ele como instrumentos de libertação e 

guerreiros no mundo espiritual. “Abençoe-nos Deus, e todos 

os confins da terra o temerão” (Sl 67:7).  

Rev. Eloi Moutinho 

 
 
 

 

 

 
 

A Bíblia nos foi dada para nos dar conhecimento e mudar 
nossa vida.  


