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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 
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05 - MAIZA MOTA FERREIRA  
06 - YAMISM VITÓRIA BOAVENTURA DIAS 
07 - MARIA DURELLO GUEDES 
09 - AMÉLIA REALINA DE MEDEIROS 
10 - DENIS ALESSANDRO FONSESCA 
 

4 a 10 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 28 de maio aconteceu o tradicional almoço da família com 

escola dominical e batismo na chácara. Foram momentos preciosos 

e ainda os irmãos puderam saborear uma deliciosa feijoada. 



 

 
 Você já viu um passarinho 
dormindo num galho ou num fio, 
sem cair? Como é que ele conse-
gue isso? Se nós tentássemos dor-
mir assim, iríamos cair e quebrar o 
pescoço.  O segredo está nos ten-
dões das pernas do passari-
nho. Eles são construídos de forma que, quando o joelho 
está dobrado, o pezinho segura firmemente qualquer coi-
sa. Os pés não irão soltar o galho até que ele desdobre o 
joelho para voar. O joelho dobrado é o que dá ao passari-
nho a força para segurar qualquer coisa. É uma maravilha, 
não é? Que desenho incrível que o Criador fez para segurar 

o passarinho! Mas, não é tão dife-
rente em nós. Quando nosso 
“galho” na vida fica precário, quando 
tudo está ameaçado de cair, a maior 
segurança, a maior estabilidade nos 
vem de um joelho dobrado, dobrado 
em oração. Se você algumas vezes, 
se vê num emaranhado de proble-
mas que o fazem perder a fé, desa-
nimar de caminhar; não caminhe 
mais sozinho, Jesus quer fortalecê-
lo e caminhar consigo por toda sua 

vida! É Ele quem renova suas forças e sua fé, e se cuida de 
um passarinho, imagina o que não fará por você Seu filho 
amado, basta você CRER! 
          Autor desconhecido  

Onde a esperança cresce 

"Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, 

porque sabemos que a tribulação produz perseverança; a 

perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, 

esperança." (Romanos 5:3-4) 

 Nossa esperança crescerá através das dificuldades. 
Isso quase soa contraditório, não é mesmo? Parece que o 
melhor habitat para a esperança seria uma vida sem proble-
mas, sem ameaças ou tempestades. Tudo seria bom, arru-
mado e limpo... Mas não é bem assim. O melhor lugar para a 
esperança crescer, acredite ou não, é a adversidade. Como 
Paulo escreveu aos cristãos em Roma: "Não só isso, mas 
também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que 
a tribulação produz perseverança; a perseverança, um cará-
ter aprovado; e o caráter aprovado, esperança. E a esperan-
ça não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em 
nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos 
concedeu." (Romanos 5:3-5) Por acaso Paulo usou a palavra 
"tribulações" no mesmo parágrafo de "porque Deus derramou 
seu amor em nossos corações"? Espere. Se Deus nos amas-
se, Ele não eliminaria os problemas e as provações de nos-
sas vidas? Talvez. E talvez não. Isso depende de Deus, de 
acordo com o que precisa acontecer na vida de cada um de 
nós. Quando Lázaro, amigo pessoal de Jesus, estava doente, 
as suas irmãs Maria e Marta lhe enviaram uma mensagem: 
"Senhor, aquele a quem amas está doente." (João 11:3). A 
Bíblia nos diz que quando Jesus ouviu esta notícia, Ele inten-
cionalmente atrasou a Sua viagem. Assim, quando chegou a 
Betânia, Lázaro já estava morto. No entanto, a Bíblia inclui 
um detalhe interessante: "Jesus amava Marta, a irmã dela e 
Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava 
doente, ficou mais dois dias onde estava." ( João 11:5-6) Je-
sus esperou, porque Ele queria fazer algo ainda maior do que 
aquilo que elas lhe pediram. Elas queriam uma cura. Ele que-
ria uma ressurreição. E a grande perspectiva, o propósito 
final, é sempre a glória de Deus - não a nossa felicidade. 
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