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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 HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIOAGENDE UM HORÁRIO    

        “O Senhor dá força ao seu povo; o Senhor abençoa com paz ao seu povo.”       Salmos, 29:11      

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

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 
Acesse o nosso site: www.nazarenolondrina.com.br 

DIRETORIA 

PRESIDENTE:  
Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO: 
Mário Biolada   
 

MORDOMOS: 
Selso José Garcia               
Clovis Salgado 
Marcelo Fernandes 
Mário Biolada     
 

ECÔNOMOS:  
Rogério Takeshita 
Claudia Nakamura 
Júlio César Benis        
Fabiano Nakanishi   
 

PRES. DO MED:  
Sheila F. Pereira           
 

PRES MNI:       
Dalcimar Paixão  
 

PRES. JNI:      
Luciana Martins 

Culto infantil  
Nascidos para  ser livres 

    

 
 Distrito Londrina 

13 a 15 de novembro 
Acampamento Shalon 

    

Valor: R$110,00.   
 Inscrições: (43)9921-9339 –Júlio ou  

pelo email: juliocesareuro@hotmail.com     
http://homensdehonra-londrina.blogspot.com/    

 

ACONTECERÁ 
 

05 e 06/11 05 e 06/11 05 e 06/11 05 e 06/11 
Início às 22hInício às 22hInício às 22hInício às 22h    

 

VENHA  
PARTICIPAR!! 

 

 

29-  NILSON APARECIDO ESTEVÃO 

   
  ♥ Pelos  congressos de homens e JNI; 
  ♥ Pelas famílias da igreja; 
  ♥ Pela área financeira dos irmãos. 

Mais uma vez o culto das crianças foi um sucesso e muito abençoado. 
Confira as fotos. O evento foi registrado por Álison. 



 
 

 
 
 
 
 
 

ORDEM DO CULTO  

 

 

Informativo  Semanal   Ano XI     nº 43     2410/2010 

24   de  outubro   de   2010 
Prelúdio: Ministério de Louvor 
2.  Leitura Bíblica:  Cristina 
3.  Oração:  Cláudia Nakamura 
4.  Louvor: Ministério de Louvor 
5. Momento de Oração:  Pr. Israel 
6. Boas vindas:  Pr. Jeomakson 
7. Especiais 
8. Dízimos e Ofertas  
9. Louvor: Ministério de Louvor                                                                            
10.  Mensagem:  Rev. Eloi Moutinho 
11.  Oração de Encerramento 

CURIOSIDADES BÍBLICAS 
 

*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. 
*O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção 
de algumas passagens em Esdras, Jeremias e Daniel que 
foram escritas em aramaico. 
*O Novo Testamento foi escrito em grego. 
*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. 
 

Respostas do desafio bíblico: 

1- Quem foi o primeiro bígamo citado na Bíblia e 
quais eram os nomes das esposas? Lameque e 
suas esposas eram Ada e Zilá (Gen.4.19) 
2- Quem foi o pai dos que habitava em tendas e 
possuia gado? Jabal (Ge. 4.20) 
3- Quem foi o pai de todos os que tocavam harpa 
e flauta? Jubal (Gen.4.21) 
4- Quem era rei e sacerdote ao mesmo tempo? 
Melquisedeque ( Gen. 14.18) 
5- Qual é a única mulher cuja idade é mencionada 
na Bíblia? Sara (Gen. 23.1) 
6- Onde lemos na Bíblia de camelos se 
ajoelhando? Genêsis 23,1 
7- Quais os nomes dos filhos de Abraão? Zinrá, 
Jocsã, Midiã, Jisbaque e Sua - filhos de Quetura; 
Isaque - filho de Sara e Ismael - filho de Hagar 

  

Expediente: R. Souza—Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosiesouza@yahoo.com.br 

    

CIÊNCIA E AVIVAMENTOCIÊNCIA E AVIVAMENTOCIÊNCIA E AVIVAMENTOCIÊNCIA E AVIVAMENTO    
 

      Antes da segunda vinda de Cristo, creio que a Igreja 
do Senhor no Brasil passará por um avivamento 

poderoso. Há um vento novo soprando entre milhares 
de crentes sinceros, um vento que tira a palha e 

prepara o trigo para a colheita. Há até mesmo algumas 
novidades interessantes. Às vésperas de um 

avivamento cristão está acontecendo um 
despertamento científico, uma verdadeira 

multiplicação de novas investigações em todos os 
campos – inclusive a religião. Durante décadas, as 

últimas gerações assistiram a uma atitude científica 
agressiva e antagônica à fé, ao ponto de, em muitas 
ocasiões, a ciência tornar-se a inimiga número um da 

religião. Mas, hoje alguns interesses estão 
convergindo. Em parte, a ciência tem procurado uma 
aproximação em virtude da sua busca pela verdade. 
Sim, a ciência busca conhecer a verdade – mas o faz 
exclusivamente no campo lógico, visível, perceptível – 
pois o seu método é de experimentar, ver, provar. E o 

número de fenômenos religiosos ditos "sem 
explicação" se multiplicou, exigindo uma maior 

participação da ciência neste momento. Por outro 
lado, o homem e mulher que desenvolvem a ciência 

são seres humanos necessitados. Vivem as exigências 
de um mundo cada vez mais desumanizado. O 

cientista, buscando compreender o valor da vida, 
acaba encontrando-se com Deus. Um dia a ciência 

passará. Pois o que se encontra encoberto será 
revelado. E este dia está próximo, na medida em que 

todos caminhamos para nos encontrarmos com o 
Criador – quer seja pela sua segunda vinda, quer pelo 

nosso derradeiro encontro com Ele ao findar desta 
existência. 

 
    

    
    

    
    

““““O despertamento da ciência é oportunidade para 
avivamento de vidas.” 


