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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Domingo:   9h - Escola Dominical 

               19h - Culto da Família 

 
 

 

 

   Rev. Elói Moutinho..............  (99101-6080 / 3304-6129) 
   Rev. Israel de Castro Souza..  (99991-9883 / 3337-1028) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (98422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado.. (99976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (99992-0971 / 3334-2553) 
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Caroliny Guimarães 
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Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Valéria Alves 

 

 

01 - ELIEGE APARECIDA DE PAIVA 

01 – REGINALDO MARINHO FERREIRA  

26 de março A 1 de abril 

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 

No dia 19 de março, no culto da família, a junta eclesiástica 

de 2017 foi empossada e abençoada pelo pastor Eloi. 



 

A Ciência & A Bíblia  
 
Um senhor de 70 anos 
viajava de trem, tendo 
ao seu lado um jovem 
universitário, que lia o 
seu livro de ciências . O 
senhor, por sua vez, lia 
um livro de capa preta. 
Foi quando o jovem per-
cebeu que se tratava da 
Bíblia e estava aberta no livro de Marcos . Sem muita 
cerimônia o jovem interrompeu a leitura do velho e 
perguntou: O senhor ainda acredita neste livro cheio 
de fábulas e crendices? Sim, mas não é um livro de 
crendices. É a Palavra de Deus. Estou errado? Res-
pondeu o jovem: - Mas é claro que está! Creio que o 
senhor deveria estudar a História Universal. Veria que 
a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, 
mostrou a miopia da religião.Somente pessoas sem 
cultura ainda crêem que Deus tenha criado o mundo 
em seis dias. O senhor deveria conhecer um pouco 
mais sobre o que os nossos cientistas pensam e di-
zem sobre tudo isso. - É mesmo? Disse o senhor. E o 
que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bí-
blia? - Bem, respondeu o universitário, como vou des-
cer na próxima estação, falta-me tempo agora, mas 
deixe o seu cartão que lhe enviarei o material pelo 
correio com a máxima urgência. O velho então cuida-
dosamente abriu o bolso interno do paletó e deu o seu 
cartão ao universitário. Quando o jovem leu o que es-
tava escrito, saiu cabisbaixo sentindo-se pior que uma 
ameba. No cartão estava escrito: Professor Doutor 
Louis Pasteur, Diretor Geral do Instituto de Pesquisas 
Científicas da Universidade Nacional da França.  
 
"Um pouco de ciência nos afasta 
de Deus. Muita, nos aproxima".  

 
 
 

Fato verídico ocorrido em 1892, 
integrante da biografia de Louis 
Pasteur. 

 
 

O LAR É UM PEDAÇO DO CÉU 

 
      Quando o lar é governado pela Palavra de Deus, podemos convi-

dar anjos para se hospedar conosco, e eles se sentirão à vontade. O 

problema é que  muitos lares não são governados pela Palavra de 

Deus, mesmo aqueles que são constituídos por cristãos professos; e, 

as consequências são desastrosas. 

      O Apóstolo Paulo compara o lar cristão com a igreja que está 

aqui na terra aguardando o regresso do Senhor para habitar o céu de 

glória. O relacionamento do Senhor com a sua igreja é muito bem 

ilustrado com aquele que deve existir entre os cônjuges  e seus fi-

lhos, dentre os quais se destaca: 

1. A submissão da mulher – Quando a esposa cristã sujeita-se a 

Cristo e deixa que Ele seja  o Senhor de sua vida, não tem dificulda-

de em sujeitar-se a seu marido. Isso não significa que ela deve tor-

nar-se uma escrava, pois o marido também deve sujeitar-se a Cristo. 

Se ambos viverem sob o senhorio de Cristo, o relacionamento sem-

pre será de perfeita harmonia. Liderança não é ditadura. “Um ao 

outro, ambos ao Senhor”.  O casal cristão sempre deve orar juntos e 

dedicar tempo ao estudo da Palavra, afim de conhecerem a vontade 

do Senhor para a sua vida pessoal e para o lar. Na maioria dos con-

flitos conjugais que tenho tratado como pastor, o casal não se sujeita 

a Cristo, não lêem  a Bíblia e não buscam a vontade de Deus para o 

dia a dia. 

2. O amor do marido – “Ame sua esposa como Cristo amou a igre-

ja”.  Paulo exalta o amor conjugal ao nível mais alto possível, pois 

vê no lar cristão uma imagem do relacionamento entre Cristo e a 

Igreja. Se o marido tomar o amor de Cristo pela igreja como padrão 

para o amor por sua esposa, ele a amará de forma sacrifical. Cristo 

entregou-se pela igreja; da mesma forma o marido deve entregar-se 

por amor à sua esposa.. Na cerimônia de casamento o marido é se-

parado para a esposa e esta para o marido. O amor do marido para 

com sua esposa deve ser um amor purificador, de modo que ambos 

possam se tornar cada vez mais parecidos com Cristo. 

3. A obediência dos filhos – Quando os filhos obedecem aos pais 

no Senhor, evitam muitos pecados e perigos e, além da promessa de 

vida longa a de ser abençoado em tudo o que fizer. 

 

Rev. Eloi Moutinho  
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E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 99963-0016 -TIM 

http://ilustracoesbiblicas.blogspot.com/2010/04/ciencia-biblia.html

