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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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11 - ADÃO TEIXEIRA RIBEIRO 
12- FELIPE DE LIMA VITORINO 
12- ZILMA MARIA GASPARINO 
13- CRISTINA APARECIDA BARBOSA RIBEIRO 
13- VICTÓRIA CAROLINA FAVIL OLIVEIRA 
13- ELISÂNGELA EVANGELISTA DO AMARAL 
14- VITOR DE MATTOS CASTRO E SOUZA 
16- JOSÉ CLAUDIO DOS REIS 
17- GUSTAVO FREITAS BATISTA 

11 a 17 de junho 

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 3, o ministério de casais da igreja promoveu um jantar ro-

mântico para os casais. Foi uma noite agradabilíssima no qual os 

casais puderam ouvir uma palavra abençoada e em seguida sabore-

ar uma deliciosa comida. 



 

PÃO VELHO 
 
 Era um fim de tarde de sábado. Eu estava molhan-

do o jardim da minha casa, quando fui interpelada por um 

garotinho com pouco mais de 9 

anos, dizendo: 

 -Senhor, tem pão velho? Essa 

coisa de pedir pão velho sempre 

me incomodou desde criança. 

Olhei para aquele menino tão 

nostálgico e perguntei:  

- Onde você mora?  

- Depois do zoológico. 

- Bem longe, hein? 

-É... mas eu tenho que pedir as coisas para comer. 

- Você está na escola? 

-Não. Minha mãe não pode comprar material. 

- Seu pai mora com vocês? 

-Ele sumiu. E o papo prosseguiu, até que disse: 

-Vou buscar o pão. Serve pão novo? 

-Não precisa, não. O senhor já conversou comigo, isso é 

suficiente.  

 Esta resposta caiu em mim como um raio. Tive a 

sensação de ter absorvido toda a solidão e a falta de amor 

daquela criança, daquele menino de apenas 9 anos, já sem 

sonhos, sem brinquedos, sem comida, sem escola e tão 

necessitado de um papo, de uma conversa amiga. Caros 

amigos, quantas lições podemos tirar desta resposta: "Não 

precisa, não. O senhor já conversou comigo, isso é suficien-

te!" Que poder mágico tem o gesto de falar e ouvir com a-

mor! Alguns anos já se passaram e continuam pedindo "pão 

velho" na minha casa... E eu dando "pão novo", mas procu-

rando antes compartilhar o pão das pequenas conversas, o 

pão dos gestos que acolhem e promovem. Este pão de a-

mor não fica velho, porque é fabricado no coração de quem 

acredita Naquele que disse: "Eu sou o pão da vida!" Verifi-

que quantas pessoas talvez estejam esperando só uma 

palavra sua... 

 

(Antonio Maia) 

PARA GLÓRIA DE DEUS 
"'Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, 

nem os seus caminhos são os meus caminhos', declara o Se-

nhor." (Isaías 55:8) 

 

Em certa ocasião os discípulos de Jesus levantaram o assunto 

a respeito de uma torre que havia caído sobre um grupo de 

gentios. Gentios eram não-judeus, incrédulos, pagãos. Então a 

suposição era de que a torre caiu sobre eles porque eles não 

criam em Deus. Mas Jesus disse a Seus discípulos: "Eles eram 

mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusa-

lém? Eu lhes digo que não! Mas se não se arrependerem, todos 

vocês também perecerão" (Lucas 13:4-5). Jesus estava dizen-

do: "Não digam que isso aconteceu porque eles eram pecado-

res. Vocês pensam que eles eram os piores pecadores? Aten-

tem a isto: a menos que vocês se arrependam, vocês perece-

rão." Coisas ruins acontecem inexplicavelmente. Precisamos 

entender isto. E, às vezes, algo ruim acontece não por sermos 

ateus, mas por crermos em Deus. Quando você lê o primeiro 

capítulo do livro que leva seu nome, lê a respeito de um maravi-

lhoso homem de Deus, que orava muito por sua família e que 

cuidava muito deles. Jó era tão especial que Deus falava a seu 

respeito dizendo: "Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém 

na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a 

Deus e evita o mal" (Jó 1:8). Mas no mesmo capítulo, vemos 

uma tragédia inacreditável acontecer na vida de Jó. O que ele 

fez de errado? Veja, tendemos a pensar que o mundo gira ao 

nosso redor. Somos as estrelas dos nossos próprios filmes. 

Somos os personagens principais de nossos próprios seriados. 

E, então, quando algo ruim acontece, a primeira coisa que que-

remos pensar é: "O que está acontecendo comigo?" Mas na 

visão do todo, definitivamente, as coisas ocorrem para a glória 

de Deus, e não para nossa felicidade pessoal. Então apenas 

deixe as coisas nas mãos de Deus. Não sabemos os porquês, 

mas sabemos de uma coisa: Deus tem um plano. 
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