
Domingo  09:30 h - Escola Bíblica Dominical 
 10:30 h - Culto 

 12:00 h - Almoço missionário na Cantina 

 16:00 h - Ensaio do Ministério de Louvor 
 16:30 h - Evangelismo nas ruas 

 18:00 h - Reunião de Oração 
 19:00 h - Culto 
 Segunda  07:00 h - Reunião de Oração 

                  19:30 h - Curso Bíblico Avançado 
 Terças 19:30 h - Ensaio Coral Expressão de Louvor 

 Quartas 19:30 h - Culto  
 Sextas  19:30 h - Culto de Oração 

P r o g r a m a ç ã o  s e m a n a l  N o t í c i a s  d a  I g r e j a  

Dentre  as descobertas que temos hoje,  al -
guns dinossauros parecem se assemelhar com o besouro 
bombardeiro. O Kronossauro e o Hadrossauro e 
o Plesiossauro possuíam uma estrutura craniana com órgãos 
em forma de bexigas e câmaras provavelmente usadas para 
armazenar produtos químicos e também lançar estes produtos 
inflamáveis para proteger-se, ou atacar, sem queimar-se ou 
machucar-se. Em fosseis destes animais foram encontradas em 
seu crânio quantidades de magnésio metálico, uma substancia 
inflamável e que se torna ainda mais volátil em contato com a 
água. Isto explicaria muito bem as passagens bíblicas já mencio-
nadas anteriormente. 
 
Existe uma grande possibilidade que um destes dinossau-
ros sejam a espécie que Bíblia chama de LEVIATÃ ou mesmo 
DRAGÃO. 
 
Outro termo usado para definir a figura de um Dinossauro na 
Bíblia Sagrada é BEHEMOTH no original Hebraico. Algumas 
versões da Bíblia traduziram este nome como hipopótamo ou 
elefante. Porem é pouco provável que esta seja a tradução 
correta para a palavra, pois as características aplicadas ao 
animal são totalmente diferentes das do hipopótamo e do ele-
fante. Alem disso não são encontrados hipopótamos e elefan-
tes nas regiões geográficas a que o texto faz referencia. É possí-
vel que a palavra Behemoth tenha sido assim traduzida por falta 
de referencias históricas sobre animais semelhantes a estes. 
 
A palavra BEHEMOTH ou Be-hay-mohth, se fosse traduzida ao 
pé da letra teria um significado mais aproximado a "raposa 
marinha" ou quadrúpede de grande porte ou mesmo uma besta.  
Muitos estudiosos acreditam que o texto na realidade está se 
referindo a um dinossauro, o Braquiossauro, que se encaixaria 
melhor no que se refere a este estranho animal mencionado nas 
sagradas escrituras. 
 
No livro de Jó um dos livros mais antigos da Bíblia temos a 
seguinte descrição deste animal: 
“Contemplas agora o beemote, que eu fiz contigo, que come 
a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, 
e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, 

move a sua cauda como cedro; os nervos das suas coxas 
estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bron-
ze; a sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima 
dos caminhos de Deus; o que o fez o proveu da sua espada.  
 
Em verdade os montes lhe produzem pastos, onde todos os 
animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores 
sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores 
sombrias o cobrem, com sua sombra; os salgueiros do 
ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se 
apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até à sua 
boca. Podê-lo-iam porventura caçar à vista de seus olhos, ou 
com laços lhe furar o nariz?” (Jó 40.15-24)ACF 
 
O livro de Jó afirma que o animal move a cauda como o 
cedro. Isso nos dá a entender que havia um certo poder na 
cauda do animal mencionado, pois a sua cauda é comparada 
ao cedro que é uma arvore grande e forte. Não seria possível 
que este trecho estivesse se referindo ao elefante ou hipopóta-
mo, pois suas caudas são insignificantes. Também existe a 
afirmação de que este animal habitava nos montes e que eles 
lhes eram pastos diferente de hipopótamos e elefantes. As 
narrativas de Jó descrevem, ou dão a entender que o animal era 
bastante grande, pois nem mesmo com o transbordar ou enchen-
te de um rio como o Jordão "até sua boca" este animal não teria 
temores, o que poderia significar que era bastante pesado. Na 
biologia os dinossauros são classificados como répteis, 
sendo assim Gn 1.24 – 25 declara: “E disse Deus: Produza a 
terra alma vivente conforme a sua espécie; gado, e répteis e 
feras da terra conforme a sua espécie; e assim foi. 
 
E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o 
gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra confor-
me a sua espécie; e viu Deus que era bom” (Gn 1.24-25) ACF 
 
 Logo se a Bíblia afirma que os répteis foram criados junta-
mente com os outros animais, resta agora o fator fé. 
Ou seja. Cabe ao homem crer na Bíblia ou não. 
 
(Autor: Pastor Monteiro Junior - O Pesquisador Cristão) 

 

Quarta 01 e Domingo 05  

  Ceia do Senhor  e Coleta de alimentos para doação 

Domingo 05 

   17h Reunião da União Feminina  

Segunda 06 

   19:30h retorno do Curso Bíblico 

Terça 07 

   16h a 19h Ótica Kyrios 

Domingo  26 

   17h - Desperta Débora 

C o n t i n u a ç ã o  d a  p á g i n a  3  

C A N T I N A  M I S S I O N Á R I A  
 Ajude a Cantina doando alimentos. 
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Assistência jurídica gratuita para pessoas desprovidas de recursos. Dra. Nilcéa Vilela atende por agendamento. 3890-3867 
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Igreja filiada ao Conselho de Ministros das 
Igrejas de Nova Vida do Brasil 

Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato 

Os Dinossauros na Bíblia? 
(Autor: Pastor Monteiro Junior - O Pesquisador Cristão) 
. “Da sua boca saem tochas; faíscas de fogo saltam dela. 
Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela 
fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito 
faz incender os carvões; e da sua boca sai chama” (Jó 41.19
-21) ACF 
. “Contemplas agora o beemote, que eu fiz contigo, que 
come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus 
lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando 
quer, move a sua cauda como cedro; os nervos das suas 
coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos 
de bronze; a sua ossada é como barras de ferro” (Jó 40.15-
18)ACF 
Introdução 
Alguém me disse uma vez que a ciência é superior a tudo.  
Que tudo pode ser explicado por ela, e que ela deveria ser 
colocada no lugar de Deus e todos os homens deveriam se 
curvar perante a ciência. Este mesmo alguém mencionou varias 
supostas provas sobre a superioridade da ciência sobre a Bíblia 
Sagrada e uma destas supostas provas eram os enor-
mes fosseis de Dinossauros e animais pré-históricos que 
remontam uma historia para o nosso planeta cuja Bíblia não 
menciona ou apóia. Nosso objetivo, como mencionamos em 
algumas outras matérias é defender nossa fé. Mostrar que a 
Palavra de Deus é o único alicerce confiável, o único porto 
realmente seguro para firmarmos nosso coração e mente. Não 
desmerecendo é claro a ciência, pois até ela, queira o homem 
ou não, foi invenção de Deus. O fato de hoje estarmos encon-
trando fosseis de dinossauros e animais pré-históricos, que 
não são (segundo alguns acreditam) mencionados na Bíblia, 
não quer dizer que haja algum erro na palavra de Deus, mas sim 
que há uma necessidade de entendermos como é isso e o 
porquê disso. 
“..... e o conhecimento se multiplicará” (Dn 12.4) ACF 
Um ateu ou critico da Bíblia logo elucidaria o caso sem mesmo 
procurar explicações para ele. É incrível como homens se esfor-
çam tanto para provarem teorias até mesmo ridículas, mas 
quando se trata de entender a Palavra de Deus e coisas referen-
tes a Ele preferem ficar ignorantes e não fazer nenhum esforço 
para encontrar a verdade. Para chegarmos a algumas conclu-
sões sobre a existência de dinossauros e entendermos as 
evidencias encontradas no registro fóssil vamos primeiramente 
trabalhar com algumas hipóteses e questões que precisam ser 
avaliadas com cuidado. 
1º Se existiu um mundo pré-histórico a milhões de anos, 
então a Bíblia estaria mentindo quando afirma que a Terra 
teria apenas alguns milhares de anos? 
2º Se os dinossauros realmente existiram, por que a Bíblia 
não os menciona? 

3º Se dinossauros existiram então os relatos bíblicos sobre 
a criação dos animais e dos seres humanos, não passam de 
uma mentira? 
Como podemos ver, apenas nestes três pontos não há como 
consolidar as descobertas da existência de dinossauros com as 
narrativas bíblicas. Se aceitarmos a idéia de um mundo pré-
histórico com criaturas gigantescas e um planeta totalmente 
jurássico como é comum vermos nas produções cinematográfi-
cas, então teremos que acreditar que a Bíblia não foi honesta 
conosco e que não passa de uma fabula, ou uma meia verdade.  
Teremos que abrir espaço para muitas outras teori-
as cientificas propostas pelo homem. Fazendo isso, acabaremos 
por abandonar totalmente o conceito de que a Bíblia é a palavra 
de um Deus criador, que arquitetou e criou todo o universo e a 
vida como nos é exposta nas Escrituras. Mas, e se encontrásse-
mos provas de que os dinossauros realmente existiram e que 
se encaixam perfeitamente com a visão bíblia e que não há nada 
na existência destas criaturas que venha a desmentir a Palavra 
de Deus? 
Para que isso aconteça teremos que trazer os dinossauros 
para tempos mais atuais da historia humana. Teremos que 
colocá-los vivos na época de Adão e Eva, nos tempos de 
Noé, Moisés, Davi e até quem sabe, em nossos dias. Mas 
será que isso é possível? 
É exatamente isto que este artigo espera provar. Que este 
grande enigma referente a historia dos dinossauros e a narrativa 
bíblica, na verdade não é tão grande assim. 
Os Dinossauros dentro da Bíblia 
Por que a Bíblia não menciona a existência de Dinossauros? 
E quem disse que a Bíblia não nos fala de Dinossauros? 
Em verdade existem varias referencias na Palavra de Deus que 
nos mostram a figura destes enormes e terríveis monstros.  
Devo porém lembrar que se alguém espera encontrar o ter-
mo “Dinossauros” na Bíblia, lamento dizer não ser isso possí-
vel, já que somente em 1841, Richard Owen utilizou a palavra 
dinossauro referida a um réptil gigante. A Bíblia não poderia 
mencionar em suas páginas uma palavra que seria inventa-
da centenas de anos após sua formação final. Ou pelo menos 
neste caso não menciona esta palavra.                        
Na Bíblia sagrada existem algumas palavras 
e referencias usadas para nos descreverem os Dinossauros.  
São elas: 
A primeira referência a estes seres é Gn 1.21 "Deus criou as 
grandes baleias...". A palavra hebraica para baleias 
é TANNIYM, que significa «monstro». Esta palavra surge 
mais de 20 vezes em toda a Bíblia. 
Outra passagem relativa a dinossauros é Isaías 27.1. Fala de 
um tipo de dragão marinho denominado de Leviatã (veja 
Salmo 74.14; 104.26), e está descrito pelo próprio Deus 
em Jo 41.1-34.                         Continua na próxima página ... 



ESTUDAR PARA QUE? - 
A Igreja Universal do Reio 
de Deus (IURD) é notória 
por lançar várias campa-
nhas abençoando objetos 

como rosas e pulseiras. A denominação 
costuma também ungir objetos com o 
objetivo de que seus fiéis conquistem 
supostas bençãos em áreas específicas. 
Um vídeo publicado no Youtube mostra 
dois pastores da igreja fazendo uma convo-
cação para uma dessas campanhas. A 
campanha anunciada pelos pastores é 
destinada a pessoas que querem passar 
em concursos públicos, para isso o pastor 
diz que o candidato deve levar uma caneta 
para ser ungida na igreja e que dessa 
forma nada dará errado. 
Confira - http://youtu.be/_YQ52GQ98G4 
 

EU BEBO SIM! - A minissérie “Rei Davi”, 
que narra a história de um dos persona-
gens bíblicos mais importantes, produzida 
pela TV Record disponibilizou cotas de 
patrocínio nacionais e regionais. O valor da 
cota nacional, que chega a R$ 15 milhões, 
foi comprado por uma marca de cerveja. 

No Twitter, diversos usuários comentaram 
o acerto entre a emissora do bispo Edir 
Macedo e a Cervejaria Itaipava: “Locutor 
da Record: ‘Rei Davi! Oferecimento. cerve-
ja Itaipava, se beber não dirija’”, postou o 
usuário.  
O “bispo” Edir Macedo, proprietário da 
emissora, declarou durante um culto que 
bebia cerveja por ser uma questão pessoal: 
“Deus nos deu a fé para que a gente deci-
da o que é melhor pra nós. Não tem nada a 
ver com religião. A religião proíbe beber 
cerveja, mas eu bebo cerveja quando eu 
estou com vontade. Eu bebo e acabou! E 
quem é que vai me dizer pra eu não be-
ber?”. 
 

MUNDIAL, GLOBAL OU UNIVERSAL? - A 
“Igreja Global do Poder de Deus” colocou 
um anúncio nos classificados do jornal 
Gazeta do Povo, de Curitiba (PR), ofere-
cendo uma vaga de emprego para pastor.  
O texto do anúncio pedia ainda que o 
candidato fosse originário da Igreja Univer-
sal ou da Igreja Mundial. 
“Precisa-se de pastor para evangelizar que 
seja originário da Mundial ou Universal – 

tratar com Bispo Antônio José pelo telefo-
ne ...”, esse era o texto do anúncio que 
colocava a vaga de pastor na seção de 
serviços do jornal, como se fosse um 
anúncio para uma vaga de emprego co-
mum. 
Ao ler o anúncio o radialista Luiz Carlos 
Martins ligou ao vivo durante seu programa 
na Rádio Banda B e conversou com o 
bispo que oferecia a vaga. Durante a con-
versa o bispo explicou que a igreja tem 
sede em Ponta Grossa e estaria “abrindo 
uma na região metropolitana”, por isso 
estava pedindo pastor. 
Sem detalhar valores o bispo explicou 
também que a remuneração seria diferente 
dependendo do estado civil do candidato e 
que a igreja bancaria também outras des-
pesas, como aluguel, se fosse necessário. 
Quando perguntado sobre em qual cidade 
seria aberta a nova igreja o bispo informou 
que seria em São José dos Pinhais. O 
radialista comentou a res-
posta perguntando: “É bom, 
porque é uma cidade rica 
não é?”, ao que o bispo 
respondeu: “Exatamente”. 

D e  o l h o  n a  m í d i a  

. “Naquele dia o SENHOR castigará com a sua dura espada, 
grande e forte, o leviatã, serpente veloz, e o leviatã, a ser-
pente tortuosa, e matará o dragão, que está no mar” (Is 27.1)
ACF 
. “Fizeste em pedaços as cabeças do leviatã, e o deste por 
mantimento aos habitantes do deserto” (Sl 74.14) ACF 
. “Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres 
sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os 
navios; e o leviatã que formaste para nele folgar” (Sl 104.25-
26) ACF 
A grande serpente chamada pela Bíblia de LEVIATÃ é apresen-
tada como um animal de grande porte chegando a ser compara-
do com um navio. Em algumas versões das Escrituras traduzi-
das para nossa língua o Leviatã aparece com o nome 
de crocodilo. Alguns se valem desta errônea tradução para 
afirmar que ele não é uma criatura monstruosa e semelhante a 
um dragão. 
Porem vamos analisar alguns dos versículos que nos falam 
deste animal e vejamos se é possível compará-lo com um 
simples crocodilo: 
- “Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca 
mais tal intentarás” (Jó 41.8) ACF 
- “Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na 
sua couraça dobrada?” (Jó 41.13) ACF 
- “Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos 
seus dentes está o terror” (Jó 41.14) ACF 
- “As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma 
fechada como com selo apertado” (Jó 41.15) ACF 
- “Uma à outra se chega tão perto, que nem o ar passa por 
entre elas” (Jó 41.16) ACF 

- “Umas às outras se ligam; tanto aderem entre si, que não 
se podem separar” (Jó 41.17) ACF 
- “Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os 
seus olhos são como as pálpebras da alva” (Jó41.18)
ACF                                                                                                
Pelo que vemos apenas neste trecho era um animal grande 
e temido, possuía um corpo coberto de escamas e seus 
espirros produziam um grande estrondo ou até fogo: 
- Da sua boca saem tochas; faíscas de fogo saltam dela. 
- Do seu nariz procede fumo, como duma panela fervente, 
ou duma grande caldeira. 
- O seu hálito faria acender os carvões; e da sua boca sai 
chama. 
Vemos evidentemente ser um animal que soltava fogo pela 
boca, ou na mais longínqua das interpretações estariam a 
expressar a ferocidade deste animal. Porem a interpretação 
literal é mais aproximada do sentido que o autor parece 
querer dar ao texto, devido à ênfase ao fato do animal soltar 
fogo: 
- No seu pescoço pousa a força; perante ele até a tristeza 
salta de prazer. 
- Os músculos da sua carne estão pegados entre si; cada 
um está firme nele, e nenhum se move. 
- O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó 
de baixo. 
- Levantando-se ele, tremem os valentes; em razão dos seus 
abalos se purificam. 
- Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá pene-
trar, nem lança, dardo ou flecha. 
- Ele reputa o ferro palha, e o cobre pau podre. 

Continua na próxima página... 

C o n t i n u a ç ã o  d a  p r i m e i r a  p á g i n a  
1– Atenas - At 17:22-23.  
2– Uma visão do Senhor - At 18-9-11. 

A n i v e r s a r i a n t e s  

d o  M ê s   
E b d — a d u l t o s  

   Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne aos 
domingos às 09:30h para estudar e debater os 
ensinos bíblicos.  
    Estudo atual: Hebreus 
    Se deseja se batizar, participe da turma de 
Batizandos. Os Batismos são sempre no 
último domingo de cada mês e a turma de 
batizandos começa no primeiro domingo. 
      Para inscrever-se, procure o Pr. Mauricio. 
      Após o batismo, continue o estudo na turma 
de Doutrinas Básicas que utiliza os volumes 1, 2 
e 4 do mesmo conjunto doutrinário. 

E x e r c í c i o

s  b í b l i c o s  

1– Onde estava o altar dedicado ao deus desconhecido? 
 2– O que animou Paulo a permanecer em Corinto por 18 meses?  

Respostas 

C o n t i n u a ç ã o  d a  p á g i n a  2  
- A seta o não fará fugir; as pedras das fundas se lhe tornam 
em restolho. 
- As pedras atiradas são para ele como arestas, ri-se do 
brandir da lança. 
- Debaixo de si tem conchas pontiagudas; estende-se so-
bre cousas pontiagudas como na lama. 
Era um animal imune a armas por causa da dureza de seu 
corpo ou couraça. Dando a entender também ser grande e 
forte. Os textos afirmam que para ele o ferro era semelhan-
te a palha e o cobre semelhante a pau podre, podia também 
se lançar contra coisas pontiagudas e mal nenhum lhe faria: 
- As profundezas faz ferver, como uma panela; torna o mar 
como quando os ungüentos fervem. 
- Após ele alumia o caminho; parece o abismo tornado em 
brancura de cãs. 
- Na terra não há cousa que se lhe possa comparar, pois foi 
feito para estar sem pavor. 
Mais uma vez o texto relaciona este animal a fogo ou calor 
intenso e o distingue de qualquer outro animal existente na 
Terra.  
- Todo o alto vê; é rei sobre todos os filhos de animais 
altivos. 
Por fim o texto bíblico nos mostra o animal como um gigan-
te que podia ver tudo do alto e ser maior que qualquer outro 
animal gigante. (Jó 41.8 ao 34) 
Mediante a estas informações poderíamos concluir que este 
animal é um crocodilo? Obviamente que não!  

As características dadas na Bíblia sobre esta fera não se encai-
xam com a figura de um crocodilo e sim com um dra-
gão ou possivelmente um Dinossauro. Alguns reconhecem as 
narrativas bíblicas sobre o Leviatã apenas como uma lenda, 
afirmando que o Livro de Jó era uma ficção, já que este livro 
nos transmite a imagem deste animal que se parece muito com 
as narrativas mitológicas sobre dragões e animais semelhantes, 
pois Jó afirma que o Leviatã cuspia fogo. Seria possível 
então este animal ter existido? Ou melhor seria possível ter 
havido um animal que cuspia fogo? Independente de os 
escritos de Jó falarem literalmente ou simbolicamente sobre 
este assunto, a possibilidade de ter existido algum animal que 
cuspia fogo, não é muito absurda. 
Eis a prova: Deus preservou até aos dias de hoje alguns pe-
quenos seres, chamados besouros bombardeiros, com pouco 
mais de 1 cm, que nos mostram como era possível lan-
çar "fogo". Estes besouros têm um pequeno canhão nas suas 
caudas, cada qual com um gás venenoso. Quando sentem 
perigo misturam estes dois gases, formando uma bola de gás 
quente e nocivo que ataca os seus inimigos. Existem bolsas que 
armazenam substâncias inflamáveis como a hidroquinona e 
peróxido de hidrogênio que ao entrar em contato com o ambien-
te inflama. Esse besouro utiliza esse recurso para defesa e ao 
observarmos temos a impressão que o animal está expelindo 
fogo de seu corpo. O produto inflamável está a uma temperatura 
de 212°F (100°C) e é protegido pelo uso de um inibidor natural, 
não prejudicando o seu portador. 

Continua na próxima página... 

Respostas  

no rodapé 

da página 

L i v r o s  r e c o m e n d a d o s  d o  m ê s  
Drogas, docinhos e ... Abuso sexual - Tânia Tereza - Editora Dynamus - A verdadeira história da Juíza Tânia Tereza de Carva-
lho. Da vergonha a dupla honra! 
O que é um membro de igreja saudável? - Thabiti Anyabwile - Editora Fiel -  Os cristãos parecem confusos quanto ao tipo de 
comunidade que a igreja deveria ser, este livro descreve as verdadeiras prioridades bíblicas da igreja. 

01 Lucília Queiroz  

01 Cristiane Pereira  

02 Luis Armada  

03 Roberto Costa Jr.  

05 Ronald Lima  

08 Pastor Paulo   

08 Rafael de Jesus   

09 Carmem Nascimento  

11 Margarete Silva  

11 Felipe Pegoral   

11 Marieta Bandarra  

12 José Correia  

13 Guilherme Silva  
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17 Edson Ferreira  

18 Francilene Almeida  

21 Walkíria Santana   

22 Cláudia Ferreira 

23 Ana Carolina Souza  

23 Luciene Fortunato   

23 Jorge Chedid  

25 Ivanice Chedid  

25 Mª Lourdes Correia  

26 Reinalda Ferreira 

26 Vera Rodrigues 

27 Luana Vargas 

  

BODASBODAS  

04 Ivanice & Jorge 

16 Neli & Roberto 

18 Patrícia & Wellington 

18 Luana & Daniel 

22 Ruth & José 

25 Hosana & Alex 

27 Maria & Francisco 

F r a s e  

d o  m ê s  

 
 

“O homem 
que deseja a 
honra, não a 
merece.” 

 
 

 J. Blanchard. 
 

E b d — J o v e n s  
A escola bíblica especial para os jovens 
reúne-se aos domingos a partir das 9 h 

numa linguagem jovem e incentivando o debate. 
Para jovens a partir de 15 anos. 

Na sala da Juventude no terceiro andar. 


