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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 7 de outubro foi realizado o jantar italiano do ministério de casais da 
igreja. A palavra foi ministrada pelo pastor Don Carlo da igreja Metodista. 
Confira algumas fotos deste evento. 

 

 

E CONTRIBUA... 

 

TRAZENDO UM ALIMENTO OU PRO-
DUTO DE LIMPEZA/ HIGIENE PARA O 
MINISTÉRIO MÃOS ESTENDIDAS 



O desânimo 
 

Deus virou para um homem que estava mui-
to desanimado e disse-lhe: “Meu filho, tenho 
uma missão para você. Sabe aquela pedra 
enorme que está perto da sua casa? Quero 
que a empurre sem parar, faça chuva ou 
faça sol não pare de empurrá-la, empurre-a 
com toda tua força e toda a tua vontade." E 
o homem respondeu: sim Senhor eu farei o que me pede. E 
mesmo sem entender, o homem resolveu obedecer. Dia a dia 
ele pelejava empurrando a pedra com toda a sua força, mas ela 
não se mexia. E cada noite, retornava para a sua casa aborreci-
do, sentido que seu esforço era em vão. Percebendo o desâni-
mo do homem, o inimigo decidiu entrar em cena colocando 
pensamentos negativos em sua mente desgastada tentando 
desanimá-lo para que desistisse da missão que Deus tinha 
confiado a Ele, e disse: “Você tem empurrado essa pedra por 
tanto tempo, e ela ainda não se moveu. Não acha melhor desis-
tir? Deixe essa tarefa para outro.” Esses pensamentos mina-
vam o seu espírito e davam-lhe a impressão de era um fracas-
sado. Pensando em desistir, elevou seus pensamentos em 
oração e disse: - “Senhor, tenho trabalhado duro fazendo exata-
mente aquilo que o Senhor me mandou, entretanto, após todo 
esse tempo não consegui mover a pedra nem por um milímetro. 
O que está errado? Porque tenho falhado? O Senhor, em sua 
infinita misericórdia e conhecendo a aflição que tomava conta 
daquele coração, respondeu-lhe: - “Meu filho, quando eu lhe 
disse que tinha uma missão para você, você aceitou, expliquei-
lhe que o seu trabalho seria empurrar a pedra todos os dias, e é 
o que você tem feito. Eu nunca lhe ordenei que a movesse. 
Porque você pensa que falhou? Olhe para os seus braços, suas 
mãos e pernas e veja como estão fortes e firmes. Todos esses 
atributos lhe fazem melhor do que antes, você está mais forte, 
observe que o seu chamado foi para empurrar a pedra exerci-
tando sua força e confiança na minha Palavra. Você fez exata-
mente o que lhe pedi e quando chegar a hora, Eu mesmo mo-
verei a pedra. Às vezes, quando ouvimos uma palavra de Deus, 
ficamos tentando decifrar o que Ele quer de nós, quando na 
verdade o que Ele deseja é, apenas, nossa obediência, e fé. 
Em todos os sentidos, exercite a fé que move montanhas, mas 
saiba que continua sendo Deus quem as move. Assim: Quando 
tudo lhe parecer errado, quando o trabalho te deixar pra baixo, 
quando as pessoas não agirem conforme você esperava, quan-
do seu dinheiro ficar escasso, apenas empurre e confie no Se-
nhor. Então continue empurrando a pedra, e com o tempo, 
Deus revelará quais são os Seus propósitos em sua missão. As 
adversidades vêm, mas a ordem é; empurre a pedra, com fé e 
confiança. 
Persevere, continue, Deus moverá a pedra! 

Autor :Desconhecido 

 
 

CAMINHANDO COM FÉ_HEBREUS 12 

A fé é um dos elementos principais na vida de uma pessoa; ela é 
o estandarte, a coroa que brilha na cabeça do cristão. Por isso 
Deus ordenou em sua palavra que o justo viva pela fé. “ O justo 
viverá pela fé” Em Gálatas 2:20 lemos “Já estou crucificado com 
Cristo; e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que 
agora vivo na carne, vivo-a na fé do filho de Deus, o qual me 
amou e se entregou a si mesmo por mim.” Em outras palavras: 
Os santos vivem pela fé. A religião evangélica exige fé e esse é 
um problema para muitas pessoas, porque não sabem o que é 
fé. Paulo escreveu aos Romanos: “Bem, pela sua incredulidade 
foram quebrados; tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te 
ensoberbeças, mas teme. Andam nas pegadas daquela fé que 
teve Abraão, nosso pai” Rm 11:20 e 4:12. Nossa firmeza em 
Cristo depende da fé. Precisamos andar em fé como fez Abraão. 
E o escritor da carta aos Hebreus diz: “Porque por ela, antigos 
alcançaram testemunho” Homens e mulheres receberam desta-
que na história Bíblica por causa da fé. É pela fé que o crente 
resiste ao diabo: “Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as 
mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo” I 
Pedro 5:9. João diz que a nossa vitória depende da fé: “Porque 
todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a 
vitória que vence o mundo, a nossa fé” I João 5:4. Paulo escre-
vendo aos Efésios diz que a fé é nosso escudo de guerra: 
“Tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar 
os dardos inflamados do maligno” Efésios 6:16. É pela fé que 
vencemos o mundo e é pela fé que vencemos a satanás. É pela 
fé que somos sustentados e é pela fé que somos capazes de 
morrer. A fé é importante, pois com ela podemos tudo e sem ela 
não somos nada. Por isso a fé deve tomar um lugar de destaque 
em nossas vidas. “Para que Cristo habite pela fé em vossos co-
rações” Efésios 3: 17 “Quem crê será salvo” Marcos 16:16 Uma 
pessoa só poderá ser salva pela fé em Jesus. “Porque é pela 
graça que sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de vós; é 
dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie” 
Efésios 2: 8 e 9. Alcançamos a salvação pela fé em Jesus. Quem 
disse isso foi o próprio Deus. Tudo que existe no mundo diferen-
te disso é mentira, é engano, é invenção de homens. A fé que 
salva e é a fé na pessoa certa- Jesus. “Crê no Senhor Jesus 
Cristo e serás salvo” - Atos 16:31. Toda Bíblia aponta para Jesus 
Cristo. O carcereiro queria ser salvo, então os apóstolos aponta-
ram para a pessoa certa- Jesus. E a condição é a fé. Jesus dis-
se: “Quem crê (tem fé) no filho tem a vida eterna” João 3:36.     
                          

Rev. Israel de Castro e Souza 
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E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 
 

Fone: 9 9963-0016 -TIM 

  

 

 PRIMEIRA  

 IGREJA DO NAZARENO 
                        LONDRINA - PARANÁ 

“o meu arco que coloquei nas nuvens. Será o 

sinal da minha aliança com a terra. Quando 

eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas apa-

recer o arco-íris.” Gênesis 9:13,14  

Rosie Mattos 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/9/13,14

