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Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Domingo:   9h - Escola Dominical 

               19h - Culto da Família 
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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 23 de setembro aconteceu o jantar infantil, um evento promovido pela 
equipe do MEEDI. O tema foi Jesus é o nosso amigo e a noite foi de pizza. 

06 – CASAIS / JANTAR ITALIANO 
07 – MEDDI / CULTO INFANTIL 
20 – MEDDI / REUNIÃO DOS PROFESSORES 
27 – HH / REUNIÃO DE HOMENS 



  

 

  

Um ancião descansava num ban-

co de madeira à sombra de uma 

árvore, quando foi abordado pelo 

motorista de um automóvel: 

- Bom dia, meu amigo! 

- Bom dia! 

- O senhor mora aqui? 

 - Sim, há muitos anos... 

- Estarei vindo de mudança para 

cá e gostaria de saber 

 como é o povo daqui. 

- Deixe-me perguntar-lhe uma coisa primeiro, como são 

as pessoas lá da sua cidade? 

- Ah! De onde venho o povo é 

gente boa, fraterna. Fiz muitos 

amigos. Só estou saindo de lá 

por imperativos da profissão. 

- O senhor é um homem de sorte, 

meu filho. Esta cidade é exata-

mente igual a sua. Vai gostar daqui! O forasteiro agrade-

ceu e partiu. Minutos depois apareceu outro motorista e 

tem a mesma conversa com o ancião. O ancião, lançou-

lhe a mesma pergunta: 

-Como são as pessoas lá da sua cidade? 

 - Horríveis! Povo orgulhoso, cheio de preconceitos, arro-

gante! Não fiz um único amigo naquele lugar!  

- Sinto muito, filho, você está sem sorte, pois aqui encon-

trará exatamente o mesmo ambiente. 

 Um rapaz, que a tudo assistiu, não se conteve: 

- Senhor, não pude deixar de ouvir as duas conversas... 

como pode responder à mesma pergunta com duas res-

postas tão diferentes uma da outra? 

- Nós vemos e julgamos o mundo a partir da nossa pró-

pria ótica, a partir do que nós mesmos somos. Uma pes-

soa fofoqueira, por exemplo, de imediato enxergará to-

dos os fofoqueiros da cidade; uma pessoa agressiva, de 

imediato enxergará todos os agressivos deste lugar. O 

primeiro homem enxergará as pessoas boas e fraternas 

deste lugar; o outro, bem, enxergará os orgulhosos, os 

preconceituosos e os arrogantes. A cor do mundo, por-

tanto, depende da nossa ótica. O exterior estará sempre 

refletindo o que levamos no interior. 

 
 

Em que posição você se encontra? 
 
 
 

"Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as 
almas daqueles que haviam sido mortos por causa da 

palavra de Deus e do testemunho que de-
ram." (Apocalipse 6:9) 

 
Você está pronto para a Palavra de Deus? As pessoas 
sabem em que posição você está enquanto um segui-
dor de Jesus Cristo? Você expressa sua opinião aber-
tamente? Em Apocalipse 6, João escreveu que viu "[...] 
as almas daqueles que haviam sido mortos por causa 
da palavra de Deus e do testemunho que de-
ram" (versículo 9). Essas são pessoas que virão a Cris-
to durante o período da Grande Tribulação. Depois que 
a igreja for removida, eles virão a acreditar em Jesus. 
Eles perceberão o que aconteceu, entregarão as suas 
vidas a Cristo e defenderão a sua fé. Há duas razões 
pelas quais essas pessoas serão martirizadas: "pelo 
amor da palavra de Deus e pelo testemunho que de-
ram". Por serem verdadeiros seguidores de Jesus, de-
fenderão a Palavra de Deus, algo que o Anticristo não 
vai gostar. E também serão conhecidos pelo seu teste-
munho. Você tem um bom testemunho? As pessoas 
conhecem a história de como você chegou à fé em 
Cristo? Se você está compartilhando a Palavra de 
Deus e tem um bom testemunho, você enfrentará algo 
semelhante ao que essas pessoas enfrentarão. Não 
estou necessariamente dizendo que você será morto 
por sua fé - embora em algumas partes do mundo isso 
possa acontecer. O que estou dizendo é que você en-
frentará perseguição de alguma maneira. A Bíblia diz: 
"De fato, todos os que desejam viver piedosamente em 
Cristo Jesus serão perseguidos." (2 Timóteo 3:12)  En-
tão, se você dissesse: "Nunca fui perseguido. Eu me 
dou bem com todos. Ninguém nunca discorda de mim", 
eu diria que algo está errado com você. 
 

www.devocionaisdiarios.com.br 

Informativo  Semanal    Ano XVIII   nº 38   1/10/2017 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 
 

Fone: 9 9963-0016 -TIM 

  

 

 PRIMEIRA  

 IGREJA DO NAZARENO 
                        LONDRINA - PARANÁ 

http://www.devocionaisdiarios.com/2017/09/em-que-posicao-voce-se-encontra.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ap/6/9
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ap/6
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ap/6/9
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2tm/3/12

