PREGAÇÃO

Domingo 08/10

9h30 - Glenio Fonseca Paranaguá
18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá

Domingo 15/10

9h30 - Glenio Fonseca Paranaguá
18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá

DIACONIA

Domingo 08/10

9h30 - Claudio e Rosalina
18h30 - Claudio e Rosalina

Domingo 15/10

9h30 - Carlos e Maria
18h30 - Carlos e Maria

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
DIA 08/10

Marco Andre Cernev Rosa
Roberto Silvestre
Carla Mancebo Esteves
Deise Marisa Goya
Cidio Guimaraes Severino
Denise Marisa Goya
Jane Goncalves Garcia Cid
Ana Carolina Yanashita da Silva
Marli Mieko Ariji
Antonio Alfieri

DIA 09/10

Vera Lucia Costa e Silva
Carla Guerra
Vera Lucia Ribeiro de Carvalho

DIA 10/10

Decio Maciel da Silva
Ailton Aparecido Gomes
Joao Lucas Romero
Ivan Jose da Silva
Maria dos Reis Stiegler Jurkevicz
Solange Rodrigues Batista

DIA 11/10

Laura Maria dos Santos Maurano
Fernanda Goncalves Garcia Cid
Angelina Aparecida Resende

DIA 12/10

Rubens Quina

DIA 13/10

Eduardo Boyan Aguilera
Joaquim Scarpin
Eugenio Joao Ramos
Zilda Castilho
Elza Batista de Andrade

DIA 14/10

Claudia Seehagen
Claudia Alves de Souza
Rosely Izabel Fraile da Veiga
Paula Maria Lobo Costa
Ines Aparecida Scheicher da Silva
Claudio Ruy Kemmer
Claudio Antonio Rosa
Tiago da Silva Meireles
Rodrigo Alves Pires
Giovana Gomes da Costa

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE: WWW.PIBLONDRINA.COM.BR/EVENTOS

OFERTA PARA OBRA
Se você deseja fazer uma oferta para pagamento das despesas com a readequação do
salão poderá colocar no envelope e discriminar - OBRA.
ESCOLA DE PROFETAS
Estamos estudando o Módulo 3 - O ambiente histórico do Antigo e Novo Testamento com o Prof Wander de Lara Proença.
As aulas acontecem quinzenalmente, sempre às quartas feiras das 20h30 às 22h. Informações com Lia (43) 99667-9795. Visite
nossa pagina no facebook: Escola de Profetas Pibl
CONTATOS PIB LONDRINA
Atenção! Os telefones para contato voltaram ao normal, voltamos a atender pelos
telefones abaixo:
Shirley - Recepeção (43)3372-8900
Diego - Comunicação (43)3372-8904
Rubia - Financeiro
(43)3372-8901
Pr. Eric - Música
(43)3372-8917

VIAGEM
Informamos que o Pr Glenio Fonseca Paranaguá estará em viagem entre os dias 09/10
até 24/10, pedimos que orem pelo Pastor.
CÂNTICOS
Os livros de cânticos e hinos de nossa comunidade foram atualizados e corrigidos.
Você pode adquirir na livraria da igreja.
Aproveite também para adquirir os Cd’s de
cânticos infantis por apenas R$5,00 cada.

OUVIDORIA
Se você tiver alguma sugestão ou reclamação sobre os assuntos administrativos da
igreja poderá fazer através do email ouvidoriapib@palavradacruz.com.br! Todos os
emails deverão ser identificados!

BATISMO
Você já tem a convicção do seu novo nascimento? Deseja ser batizado e fazer parte da
membresia da nossa comunidade? Então
pegue uma ficha amarela na recepção, pois
o próximo batismo será no dia 05/11. No
dia 22/10 às 8h00 na sala dos adolescentes, teremos a reunião com os candidatos
ao batismo e no dia 29/10 a profissão de
fé. Maiores informações ligue (43)999943228.

TRANSPARÊNCIA / AGRADECIMENTO DO
SEMESTRE
Informamos à igreja que o M.A.S (Ministério de Assistência Social), doou 215 fardos,
dentre os quais: roupas masculinas, femininas e infantis, cobertores, lençóis, toalhas
e calçados. O Projeto Dorcas confeccionou
953 peças até 31 de julho de 2017, sendo
que todas foram doadas e acompanhadas
com CD e folheto da Pregação da Palavra de
Deus, ministrada em nossa comunidade.
Agradecemos as orações e cuidado dos irmãos em prover a continuidade destes projetos. Dúvidas, sugestões e doações, procurar as diaconisas Lia, Letícia ou Elzinha.

HORÁRIOS DE CULTO
DOMINGO

9H30 - Estudo Bíblico
18h30 - Culto

4ª FEIRA

15h00 - Oração e Comunhão
19h30 - Oração

piblondrina

5ª FEIRA

12h15 - Tempo de Graça

PIBLONDRINA1

SÁBADO

19H30 - Culto de Jovens

www.piblondrina.com.br

PASTORES

CONTATO

ENDEREÇOS

Glenio Fonseca Paranaguá
Dagoberto Simão Aquino
Eric Gomes do Carmo

comunicacao@palavradacruz.com.br
ouvidoriapib@palavradacruz.com.br
Whatsapp - PIBL: 43 99996-8579
Visitação: 43 99993-7316

Templo: 43 3372-8900
Av. Paraná, 76-A | CEP 86020.360
Acampamento Canaã: 43 3326-1863
Rua Akira Yoshi
Colina da Graça: 43 3357-4862
Rua Reverendo João Batista Ribeiro Neto, 170

Domingo, 08 de outubro de 2017 - 2518

O ESPÍRITO DA CRUZ – QUEBRADO PRA SER INTEIRO!
Um coração quebrantado é o único coração inteiro, no reino de Deus. Se não
houver quebrantamento de coração não haverá vida espiritual autêntica. Victor Alfsen disse: “Deus pode fazer maravilhas com um coração quebrantado, se você lhe entregar todos os pedaços,” além do que, fará das emendas motivos para ajudar a outros
feridos.
Este mundo caída é um campo aberto de gente machucada, embora a maioria esmagadora tente esconder os seus ferimentos por vergonha ou soberba. Há
muitos que preferem fingir que estão bem do que abrir a roupa e mostrar as lesões
da alma.
Eu não posso esconder as minhas cicatrizes, pois elas mostram os sinais
das minhas dores, o tratamento que as curou e a compaixão em favor dos que
sangram. Não há sofrimento sem um propósito na vida dos cristãos. Sei que só
terei misericórdia pelos outros, se tiver passado por alguma experiência que me
desperte empatia.
O ferido que não se abre por vergonha de seus estigmas, não consegue ajudar na cura das chagas abertas de tantos, deixando-os abatidos. Só quem expõe
as suas dores no confessionário da vida pode ser curado e ainda curar as feridas de
outros.
A compaixão sempre busca alívio da dor alheia por saber, experimentalmente, os sintomas e os extertores de suas próprias dores. A passagem pelo sofrimento nos faz, naturalmente, compassivos. Alguém disse que só se compadece
quem padece. Não há verdadeiro enternecimento se não houver internalização do
martírio. Os calvários fazem parte dos processos terapêuticos e essa cura vem
acompanhada por médicos feridos.
Conheço a história de um jovem que o pai o rejeitou no processo da gravidez,
dizendo à sua mulher, que abortasse o feto indesejado. Ela não o fez e nunca contou ao filho, mas guardou uma mágoa cruel do marido por toda a vida e este luto
íntimo atingiu a alma do menino desde o ventre. O rapaz se tornou um primor por
fora, mas uma fera por dentro. Há uma ferida invisível que precisa de uma iluminação para ser percebida, bem como das mãos perfuradas pelos cravos, para poder
ser curada.
Aqueles que forem curados vão fazer parte dos médicos feridos que tratam
as feridas dos lesionados desta vida de horrores e horríveis histórias de crueldade.
A Bíblia diz que o Altíssimo tem dois endereços: hábito no alto e sublime trono e
no coração dos quebrantados e contritos. Ele mora, ao mesmo tempo, num palácio
e num barraco e faz desta tapera o seu lugar de reconciliação com os molestados
deste mundo esfacelado.
Mendigos, nós vivemos das esmolas da graça e Deus tem os seus métodos,
como disse C. S. Lewis: “Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer,
fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa
dor; esta é seu megafone para despertar um mundo surdo.”
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá

Fundada em 13.05.1939
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
ACERCA DO MUNDO VINDOURO
Este mundo caído mostra sinais de decadência cada vez maiores. Há, nos espaços intersticiais da matéria, uma lei que aponta para seu
envelhecimento; a lei da entropia, que é uma espécie de bengala para quem sustenta a ideia trôpega da evolução do universo. Fica bem claro
nos estudos da Física, que o Cosmo está em processo de caducidade, através da perda do quantum energético, que se vê na estrutura atômica.
A linguagem do profeta é contundente: Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra
embaixo, porque os céus desaparecerão como a
fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido,
e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre,
e a minha justiça não será anulada. Isaías 51:6.
O profeta conseguiu enxergar há 2.700
anos, que a terra estaria se torcendo e retorcendo. A terra cambaleará como um bêbado e
balanceará como rede de dormir; a sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se
levantará. Isaías 24:20. A figura mostra o enfraquecimento de sua ordem no sistema solar.
A agonia do planeta também pode ser vista pelo desmantelo que a espécie de Adão tem
feito no meio ambiente. Não só a terra, mas
todo o Cosmo geme e clama por uma restauração que alivie os seus estertores. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme
e suporta angústias até agora. Romanos 8:22.
“O astrofísico americano Toby Brow e sua equipe
de astrônomos do Instituto Internacional de Pesquisa
em Radioastronomia (ICRAR), na Austrália, observou
11 mil galáxias do universo próximo. Em várias delas,
uma nuvem de gás com hidrogênio, hélio e quantidades menores de elementos mais pesados, que serve
de matéria prima da formação de estrelas, estava
sendo varrida para longe por uma espécie de aspirador de pó invisível”. A conclusão é que estas galáxias ficaram velhas e estavam desaparecendo.
Estes são os gemidos e ais do pecado global
que atinge também os filhos de Deus que foram regenerados, no espírito, mas que ainda habitam num
corpo fraco, caído e sujeito a todos os efeitos da
queda. E não somente ela, mas também nós, que
temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de
filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8:23.
É com este pano de fundo sombrio da decadência universal, que o povo de Deus aspira, intimamente, por novos céus e nova terra. Nós, porém,
segundo a sua promessa, esperamos novos céus e

ANOTAÇÕES

www.piblondrina.com.br

nova terra, nos quais habita justiça. 2 Pedro 3:13.
(1) Cremos que o fim do mundo está se aproximando; Ora, o fim de todas as coisas está próximo;
sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das
vossas orações. 1 Pedro 4:7. Contudo, alguém, precipitado, pode refutar assim: já se passaram 2000
mil anos e nada aconteceu. É verdade! Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer:
que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil
anos, como um dia. 2 Pedro 3:8. Ou seja, de lá para
cá, na cronologia de Deus, só passaram dois dias.
Veja como o escritor aos hebreus aborda o término desta criação caída. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra
das tuas mãos; eles perecerão; tu, porém, permaneces; sim, todos eles envelhecerão qual veste;
também, qual manto, os enrolarás, e, como vestes,
serão igualmente mudados; tu, porém, és o mesmo,
e os teus anos jamais terão fim. Hebreus 1:11-12.
Por causa desta condição de envelhecimento, desgaste e definhamento do mundo físico,
o povo de Deus tem os seus olhos na perspectiva de uma nova realidade proposta por Deus.
Pois eis que eu crio novos céus e nova terra; e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 65:17.
Há um grito na garanta da igreja de Cristo:
Maranata! Vem, Senhor! Desde que os discípulos
viram a assunção do Senhor aos céus, existe uma
expectativa urgente do Seu retorno físico, ao convívio pessoal de Sua igreja autêntica. Para ela, este
mundo encontra-se bichado e corrompido, sem
esperança de melhorar. Vem logo, Senhor Jesus!
Alguém disse, com sabedoria, que a certeza da segunda vinda de Cristo deve tocar e impregnar cada parte do nosso comportamento diário. As virgens tolas dormiram porque perderam
de vista a viabilidade da promessa. A igreja que
se distrai deste ponto, acaba se perdendo num
ativismo louco com este mundo sem solução.
Duas coisas precisamos enfocar, como dizia C.
H. Spurgeon: “o fato de que Jesus deve voltar, não é razão
para ficarmos olhando para as estrelas, mas para trabalharmos no poder do Espírito Santo.” Somos o sal da
terra e a luz no mundo, mas por outro lado, não podemos desconsiderar ainda, que tudo isto é transitório.
(2) que no último dia Cristo descerá do Céu; foi a
notícia que os dois varões celestiais deixaram para
a igreja do Senhor: Varões galileus, por que estais
olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre
vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes
subir. Atos 1:11. Foi por este motivo que o prega-

dor inglês, do séc XVIII, George Whitefield dizia: Estou diariamente esperando a vinda do Filho de Deus.
Na mesma perspectiva de Whitefield, o precioso irmão, em Cristo e pregador fiel do Santo
Evangelho, G. Campbell Morgan, afirmou: Nunca
começo a trabalhar de manhã sem pensar que Ele
talvez venha interromper meu trabalho e começar o Seu. Não estou esperando a morte - estou
esperando por Ele. Maranata! Vem, Senhor Jesus!
Só reforçando: - A. W. Tozer foi preciso com
a questão da morte; Deus cobrirá os olhos de todos os cristãos quando chegar a hora - eles nunca verão a morte. O cristão pára de respirar e há
um funeral, mas ele não vê a morte, porque ele
já morreu em Cristo, quando Cristo morreu, e ressuscitou com Cristo, quando Cristo ressuscitou.
Jesus passou pelo ventre cruel da morte,
venceu-a totalmente, quando foi ressuscitado
do seu domínio, pelo poder do Pai, e voltará outra vez para completar a sua obra plena da redenção dos nossos corpos. Eis que vem com as
nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram... Certamente. Amém! Apocalipse 1:7.
E, quando Ele vier, na segunda vez, haverá a completude de sua obra. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os
que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e
sairão: os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida; e os que tiverem praticado o
mal, para a ressurreição do juízo. João 5:28-29.
(3) e ressuscitará os mortos para receberem a retribuição final; Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda
que morra, viverá; e todo o que vive e crê em
mim não morrerá, eternamente. Crês isto?
João 11:25-26. No primeiro advento, Deus escondeu sua divindade para provar os fiéis; no
segundo advento, ele manifestará sua glória
para recompensar-lhes a fé - disse Crisóstomo.
A ressurreição dos mortos, quer sejam os
crentes ou incrédulos, será um fato, pois a Palavra é clara: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição,
tanto de justos como de injustos. Atos 24:15.
(4) que então se realizará uma separação solene;
assim será na consumação do século: sairão os
anjos, e separarão os maus dentre os justos, Mateus 13:49. Fica muito clara esta separação e consequentemente os resultados de suas convicções.
E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os
seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma
a outra extremidade dos céus. Mateus 24:31.
Alguém disse: Muitas pessoas ficarão surpresas
quando Jesus voltar - mas ninguém será enga-

nado. A Bíblia não esconde as consequências.
Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória; e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns
dos outros, como o pastor separa dos cabritos as
ovelhas; e porá as ovelhas à sua direita, mas os
cabritos, à esquerda; então, dirá o Rei aos que
estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu
Pai! Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 30-34.
(5) que os ímpios serão condenados ao castigo
eterno e os justos serão recompensados com a bem-aventurança eterna; E irão estes para o castigo
eterno, porém os justos, para a vida eterna. Mateus 25:46.
(6) que este julgamento fixará para todo o sempre o estado final dos homens no céu e no inferno,
feito segundo os princípios da justiça; se a nossa
injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? (Falo como homem.) Certo que
não. Do contrário, como julgará Deus o mundo?
Romanos 3:5-6. O céu ficará cheio com os que
creram no Senhor; o inferno, com os que permaneceram incrédulos. E, se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado
para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20:15.
Se somos crentes em Jesus Cristo, já passamos
pela tempestade do juízo. Ela aconteceu na cruz, disse o evangelista Billy Graham. Isto significa que o
crente não será mais condenado, embora, tenha
que passar pelo trono branco para ser julgado segundo as suas obras santas, preparadas por Deus
e registradas nos livros da biblioteca dos céus.
Vi um grande trono branco e aquele que
nele se assenta, de cuja presença fugiram a
terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi
também os mortos, os grandes e os pequenos,
postos em pé diante do trono. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o Livro da Vida,
foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse 20:11-12.
“O homem envolvido com este mundo jamais estará preparado para o mundo vindouro, todavia, Jesus não orou para que seu Pai tirasse os
cristãos do mundo, mas para que tirasse o mundo
dos cristãos”, disse, com propriedade, J. Blanchard.
Aqui findamos a abordagem dos 18 artigos de fé da PIB Londrina. É assim que cremos e assim, pregamos. Respeitamos os que
pensam diferente, mas esta é a linha doutrinária da igreja, e é neste leito que devemos
nos conduzir. Fora deste padrão é rebeldia.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá

