
A situação dos cristãos  na  Arábia  Saudita  é  bastante  séria  e  o 
extremismo islâmico tem feito diversas vítimas  ao  longo dos anos. 
As restrições do governo sobre a liberdade religiosa, em geral, são 
muito elevadas e, por conta da forte influência do fundamentalismo 
islâmico, quem escolhe servir a Jesus deve fazê-lo em segredo. 

Diante de todo esse contexto, como uma cristã na Arábia 
Saudita enxerga Jesus? Leia a seguir.

Ele habitou no mais profundo do meu coração
Eu enxerguei sua luz de longe
por trás das montanhas
por trás do horizonte

Ele se levantou como a radiante luz de uma manhã cheia de alegria
Ele se levantou dentro da minha alma tão cheia de escuridão
minha alma perdida e confusa
minha alma que não conhecia o significado de “descanso”

No entanto, ele me visitou como a brisa suave
como a fragrância que emana das colinas
ele me visitou

Ele habitou no mais profundo do meu coração
e se estabeleceu lá dentro
Ele encheu minha alma com pureza, com vida

Ele é Jesus, gentil e compassivo
Jesus, a origem da minha alegria
Jesus, o refúgio da minha alma

Eu o adoro desde que o conheci,
e me apaixonei por ele
E como não poderia ser assim?
Pois ele me amou primeiro

Porque Deus tanto amou o  mundo  que d eu o seu Filho Unigênito, para 
que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3.16

Cristã secreta da Árabia Saudita escreve 
poema  sobre  seu  encontro com  Jesus

Mesmo com todas as dificuldades para 
praticar a sua fé, uma cristã secreta no 
pa ís  esc reveu  ace rca  do  seu 
relacionamento com Deus e do 
momento em que descobriu Jesus 
como seu amigo e salvador

O Distrito Londrina apresenta o projeto de 100 anos 
da MNI Global, o qual consiste  na adoção de novos 
computadores para o Colégio Teológico Nazareno na 
Indonésia, cujo o investimento é de US$ 650,00 a
unidade e que deverá ser integralizado junto ao distrito
até Outubro de 2015.                    .

A 1ª Igreja do Nazareno de Londrina, atendeu ao 
chamado e adotou 2 computadores, os quais já se
encontram inscritos no site da iniciativa MNI 100 anos.

No mesmo espirito de
amor e sol idar iedade
convidamos as demais
igrejas do distrito para 
a  o p o r t u n i d a d e  d e 
participarem deste projeto.

Entre em contato com os lideres distritais da MNI e
obtenham todos os detalhes deste projeto que é de
grande importância para a evangelização na Indonésia
para a formação de novos lideres, pastores 
e  m i s s i o n á r i o s .                      .
Contato: Dalcimar Paixão (Presidente Distrital MNI)
           Edson Batista (Vice-Presidente Distrital MNI)

email: mni@nazarenolondrina.com.br

Igreja do Nazareno - Distrito Londrina
Av. Inglaterra, 731 Fone: (43) 3341-7083
mni@nazarenolondrina.com.br

Reunião Distrital
Dia 21 Março 2015

Ficam convocadas todas as 
igrejas do Distrito Londrina 

 
1ª Igreja do Nazareno de Londrina

Av. Inglaterra, 731-Londrina-Pr

Ano 3 - Editorial Nº 022  Fevereiro  de 2015

No versículo acima vemos que Paulo nos exorta a  
alimentarmos espiritualmente nossa alma, faz um 
clamor para que nos venha a sabedoria para termos 
convicção de que somente através do Amor de Cristo 
poderemos alcançar a Vida Eterna, nos convida a 
desfrutarmos do conhecimento deixado para nós 
através do único alimento espiritual que nos é 
possível para fortalecer nossa fé e perseverança, A 
Palavra de Deus, que se encontra escrita na Bíblia 
Sagrada, somente se buscarmos nas escrituras 
deixadas pelos nossos antepassados poderemos 
enriquecer nosso conhecimento e nos aproximarmos 
mais de Deus. Se alegres estamos, que louvemos 
com jubilo, com cânticos e música para adoração ao 
Senhor, se a tristeza se aproxima busquemos nos 
salmos a palavra que nos encoraja a prosseguir e 
apague a tristeza de nossos corações. Jamais 
venhamos a nos desanimar diante das dificuldades 
que a vida e o mundo nos impõem, dobremos os 
joelhos e oremos com alegria e reverencia a Deus, 
busquemos no Senhor Jesus a força que 
necessitamos para romper as muralhas que são 
edificadas diante de nós. O Senhor Jesus retornou 
ao seu Reino mas nos enviou o Espirito Santo para 
nos alimentar, como o Senhor Deus o fez com o povo 
no deserto, provendo o pão do céu (Êxodo 16:4), 
assim o Espirito Santo nos alimenta todos os dias, 
quando buscamos a face de Deus.          . 
Sejamos perseverantes em sabedoria (lendo as 
escrituras), em adoração (louvando a Deus), em 
oração (comunhão com Deus), assim sendo sempre 
estaremos sendo alimentados pelo Espirito Santo de 
Deus e não haverá em nossas vidas fome espiritual, 
estaremos sempre diante do banquete que o Reino 
do Senhor Jesus nos reserva para o dia vindouro.

A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria; 
ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e 
cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos 
corações.   (Colossenses 3:16)

Nosso alimento, O Espirito Santo

Edson Batista
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«O Senhor aceita minha oração» (Salmo 6:9)

Lucas ora a Deus:
- Deus bondoso, papai vai fazer uma viagem.
Vai para resolver um problema.
Por favor, Deus cuida do papai na viagem.
Papai voltou feliz e disse:
- Graças a Deus fiz uma boa viagem.
E tudo foi resolvido muito bem.
Lucas ora:
- Deus muito obrigado. 
O senhor aceitou minha oração.

Lucas ora a Deus:
- Querido Pai do céu, meu amigo Caio está doente.
Está com muita febre e com a garganta inflamada.
Por favor, Deus cura meu amigo Caio.
Dois dias depois, Caio veio à casa de Lucas.
- Lucas, vamos jogar bola? 
Vamos brincar. Eu já sarei.
Lucas ora:
- Deus, o Senhor ouviu minha oração.
Muito obrigado, bondoso Deus.

Mamãe falou: - Passei pela casa de dona Isabel hoje.
O marido dela está desempregado e eles não têm nada 
para o almoço de hoje.
Lucas ora:
- Deus, ajude a família de dona Isabel.
- Lucas, venha me ajudar a arrumar
alguns mantimentos para levar para 
dona Isabel. Mamãe e Lucas encheram 
uma cesta com vários alimentos e 
levaram para casa de dona Isabel.
Lucas ora:
- Obrigado, Deus. Porque podemos ajudar dona Isabel.

Pelo menos dez pessoas morreram em dois dias de violência, 
incluindo três cristãos, que não conseguiram fugir de suas 
igrejas a tempo dos ataques. Pela contagem da Portas Abertas 
– baseada em nossos contatos locais –, pelo menos 72 igrejas 
foram destruídas, juntamente com sete escolas cristãs, várias 
lojas e até dez veículos – todos de propriedade de cristãos. 
Mais de 30 casas de cristãos foram saqueadas e queimadas. 
A maioria dos que conseguiram fugir pôde levar apenas as 
roupas do corpo.                             .

No domingo à noite (18), a situação se acalmou um pouco na 
capital Niamey, embora os cultos nas igrejas tenham sido 
cancelados e saques generalizados a lares cristãos continuaram 
acontecendo. Grande parte dos cristãos não se sente segura 
para voltar para casa.                        .

Em um discurso na televisão, o presidente Mahamadou Issoufou 
manifestou surpresa com o ataque: “O que os cristãos do Níger 
fizeram para merecer isso? Em que momento foram injustos?”

Associar os cristãos locais com a publicação do jornal francês 
Charlie Hebdo (entenda melhor abaixo) é incorreta, mas 
conveniente. Da mesma forma que, ao publicar uma charge 
zombando do profeta Maomé, um cartunista dinamarquês criou 
a oportunidade para que muçulmanos fundamentalistas 
desencadeassem o terror contra os cristãos no norte da Nigéria, 

em fevereiro de 2006, as charges divulgadas pelo Charlie Hebdo 
tornaram-se uma oportunidade para que os cristãos fossem 
atacados no Níger – um país de maioria islâmica, que já foi 
elogiado pela comunidade internacional por seu governo secular 
e relativa tolerância para com os cristãos, apesar do fato de que 
mais de 98% da população siga o islã. Ao longo dos últimos anos, 
porém, o país tem visto crescente radicalização.      .

"Esta é a maior perda sofrida pela Igreja no Níger na história 
recente. Estes ataques terão efeitos em longo prazo sobre a 
pequena comunidade de cristãos. Um grande número de famílias 
cristãs locais perdeu tudo o que elas trabalharam por toda a vida 
para conseguir. Os ataques também causaram um medo 
considerável entre os cristãos. Os nossos irmãos no Níger 
precisam muito da nossa oração à medida que tentam se 
recuperar", comentam colaboradores da Portas Abertas na região.

Ataques às igrejas no Níger: relato de cristãos locais
Ao redor do mundo, a intolerância religiosa faz com grupos radicais sejam responsáveis por milhares de feridos e 
mortos. No último sábado (17), a perseguição aos cristãos resultou na destruição de dezenas de igrejas no Níger. 
A resposta da comunidade cristã é “perdoar e esquecer, amar 

O pastor Sani Nomau, líder de uma igreja local, exortou 
os cristãos a responderem com o amor de Cristo: 
"Eu peço a todos os cristãos no Níger para perdoar e 
esquecer, amar os muçulmanos de todo o coração, 
manter a fé e amar a Cristo como nunca antes. Imploro 
para que os cristãos vejam todos os muçulmanos no Níger 
como seus irmãos e irmãs. Digo isto com lágrimas no rosto. 
Embora seja doloroso, e estejamos vivendo uma situação 
realmente difícil, somos filhos de Deus. Devemos amar os 
nossos perseguidores; recebê-los em nossas casas, 
dar-hes comida quando estão com fome e bebida quando 
estão com sede. Somos chamados para ser diferentes. 
Somos um povo de paz. Que ninguém busque vingança. 
Deus vai  nos fortalecer neste momento di f íc i l . 
Muçulmanos no Níger, nós os amamos com o amor de 
Jesus Cristo."                             . 
Entenda o caso No dia 7 de janeiro, homens armados 
invadiram a sede do jornal francês Charlie Hebdo, em 
Paris, e mataram 12 pessoas. Os assassinos queriam se 
vingar dos autores de charges que satirizavam o profeta 
Maomé (leia mais aqui). Em protesto ao atentado, milhões 
de pessoas saíram às ruas em várias cidades da França e 
do mundo. Na semana seguinte, a capa da última edição 
do Charlie Hebdo (de 14 de janeiro) trouxe uma charge em 
que Maomé segura um cartaz no qual se lê "Eu sou 
Charlie", expressão usada em favor das vítimas do 
a t e n t a d o .           .
Em retaliação à nova capa do jornal, protestos violentos 
atingiram a comunidade cristã do Níger neste fim de 
semana. Os ataques, que tiveram início na segunda maior 
cidade do país, Zinder, na sexta-feira (16), rapidamente se 
espalharam para áreas vizinhas e, finalmente, para a 
capital Niamey.          

Fonte: www.portasabertas.org.br
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