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S  E  M  A  N  A  L 

Quarta: 20h - Quarta da Vitória 

Segunda: 20h  - Momento de Oração 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens  e 

Reunião com adolescentes                                                                                         

Domingo:   9h - Escola Dominical 

             19h - Culto da Família 
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               Rev. Elói Moutinho    (9101-6080 / 3304-6129) 

   Rev. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 

   Pr. Gilialdo Barreto (8455-5118 / 3341-7083) 

 

 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Acesse o site da igreja: www.nazarenolondrina.com.br 
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15 - BRUNO CARNELOS ZANGIROLAMI 

 

20 - LUIZ CARLOS ZANGIROLAMI 

24 - ANA MARIA DE OLIVEIRA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Aconteceu no dia 15, a primeira reunião de mulheres do  

ano de 2012. Foi na residência das irmãs Cida e Terezinha 

Camargo. A palavra foi ministrada pela irmã Maria Marques. 

Um dos maiores milagres de Deus é permitir que pessoas comuns façam coisas incomuns.  (H. Jackson Brown )  

 

 

 

 
 

 

 

 

A presidente da escola do-

minical convida todos os 

professores para no dia 24 

de março participar da reu-

nião que acontecerá na 

 igreja.  

http://www.nazarenolondrina.com.br/images/stories/galeria/amigosdedeus/dscn4390.jpg


ORDEM DO CULTO 
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18 de março de 2012 

 

1. Prelúdio 

2. Leitura bíblica 

3. Oração  

4. Louvor 

5. Momento de oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e ofertas  

8. Mensagem   

9. Oração de encerramento e benção pastoral 

 

 

As Três Peneiras  

Olavo foi transferido de pro-

jeto. Logo no primeiro dia, 

para fazer média com o novo 

chefe, saiu-se com esta:   

- Chefe, o senhor nem imagi-

na o que me contaram a res-

peito do Silvio. Disseram que ele... Nem chegou a terminar 

a frase o chefe, Juliano, apartou:  

- Espere um pouco, Olavo. O que vai me contar já pas-

sou pelo crivo das três peneiras?  

- Peneiras? Que peneiras chefe?  

- A primeira, Olavo,é a da Verdade. Você tem certeza 

de que esse fato é absolutamente verdadeiro?  

 - Não. Não tenho. Como posso saber? O que sei foi o 

que me contaram. Mas eu acho que... E, novamente, Olavo é 

interrompido pelo chefe: 

  - Então sua história já vazou a primeira peneira. Vamos 

então para a segunda peneira, que é a da Bondade. O que 

você vai me contar,  gostaria que os outros falassem ao seu 

respeito?  

 - Claro que não! Deus me livre, chefe! -diz Olavo, as-

sustado. Então, - continua o chefe- sua história vazou a se-

gunda peneira. Vamos ver a terceira peneira, que é  que é a 

da Necessidade. Você acha mesmo necessário me contar 

esse fato ou mesmo passá-lo adiante?  

 - Não chefe. Passando pelo crivo destas peneiras,vi 

que não sobrou nada do que eu iria contar fala.  Olavo sur-

preendido.  

- Pois é Olavo! Já pensou como as pessoas seriam mais 

felizes se todos usassem essas peneiras?-diz o chefe sorrin-

do. Da próxima vez que surgir um boato por aí, submeta-o 

ao crivo dessas três peneiras: VERDADE, BONDADE e NE-

CESSIDADE, antes de obedecer ao impulso de passá-lo 

adiante, porque:  

 

PESSSOAS INTELIGENTES FALAM SOBRE IDEIAS!  

       PESSOAS COMUNS FALAM SOBRE COISAS!  

  PESSOAS MEDÍOCRES FALAM SOBRE PESSOAS! Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

DESCANSA NO SENHOR 

 

Descansa no Senhor e espera nele," (Salmo 37: 3-7)  
A Bíblia está repleta de testemunhos que apontam para o fato de 
que os filhos de Deus, de tempos em tempos, passam por tribula-
ções. Foi Jesus mesmo quem disse: "Neste mundo vocês terão 
aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo (João, 6.33). 
Por outro lado, as Sagradas Escrituras estão repletas de promes-
sas para cada necessidade que estejamos passando. No Salmo 37 
temos sete conselhos que fazemos bem em atendê-los nestes dias 
tão conturbados. Antes de qualquer coisa somos ensinados que 
precisamos confiar em Deus (v. 3). O nosso Deus é o Todo-
Poderoso, incomparável, Criador dos céus e da terra e de tudo o 
que neles há.  Deus de incomensurável poder. Basta uma palavra 
Sua e as nossas aflições começarão a se desvanecer e finalmente 
desaparecerão (Mateus, 8.8). Confia, pois, no Senhor. Mas, não 
basta confiar! É necessário fazermos o bem (v. 3). Não importa as 
circunstâncias. Não basta confiar e fazer o bem; é necessário que, 
além disso, nos alimentemos da verdade (v. 3). À medida que faze-
mos das Escrituras o nosso pão de cada dia, espiritualmente nos 
tornamos revitalizados. E não basta confiar, fazer o bem e se ali-
mentar da verdade. É necessário ainda que nos agrademos de 
Deus através do nosso modo de viver, procurando desta forma 
viver uma vida que cause aprazimento aos olhos do Senhor. 
"Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu cora-
ção" (v. 4). Não basta ansiar pelas bênçãos de Deus; é necessário 
compromisso com o Deus das bênçãos. É necessário andar com 
Deus, agradar a Deus, ter fome e sede de justiça; desejo de se 
estar bem com Deus. Devemos, pela fé, entregar os nossos proble-
mas nas mãos d´Aquele que pode todas as coisas. Visto que confi-
amos em Deus, fazemos o bem, nos alimentamos da palavra e do 
Deus da palavra, agradamos ao Senhor com o nosso modo de vida 
e entregamos a Ele - pela fé - os nossos problemas, só nos restam 
duas últimas coisas, a saber: descansar e esperar n´Ele. Descan-
semos e aguardemos por Ele com paciência. Esperar subentende 
um tempo. Não significa receber aqui, agora. Isso denota tempo, o 
tempo de Deus.  

No amor de Cristo. 
Rev. Eloi Moutinho 

http://ilustracoesbiblicas.blogspot.com/2009/10/as-tres-peneiras.html

