PREGAÇÃO

Domingo 26/11

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

Domingo 03/12

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

DIACONIA

Domingo 26/11

9h30 - Nelson e Marcia
18h30 - Nelson e Marcia

Domingo 03/12

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

LIVRARIA
Para quem gosta de uma boa leitura a nossa livraria indica o livro “Festa no Deserto”
escrito por Fabio Alcântara, o prefácio deste
livro foi escrito pelo Pr.Glenio.

ASSEMBLEIA INFORMATIVA
O Presidente do Conselho de Administração
convoca uma Assembleia Informativa para
o dia 03 de Dezembro de 2017 às 10h30.

9h30 - Jurandir e Cleonice
18h30 - Jurandir e Cleonice

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
DIA 26/11

Debora Rafaelli de Carvalho
Jose Fontoura da Silva
Mario Rocha Filho
Alessandra Peres Moreno Mendes
Neise Maria Imperatore Ferreira
Kleber Correira Baptista
Ogle Beatriz Bacchi de Souza

DIA 27/11

Sara Rubia Fernandes Gamba
Elias Jose Goncalves de Assis Ribeiro
Luiz Fernando da Silva
Cecilia Goncalves de Freitas
Ruth Teles de Almeida
Adriana Cristina Bazani Cruciol

DIA 28/11

Iolanda de Assis Aguiar Raymundo
Maria Raquel Moreno Rodrigues
Emerson de Almeida Reis
Terezinha de Fatima Couto
Doraci Morgato dos Santos

DIA 29/11

Antoniel Pessoa de Moraes Filho
Lucas Monteiro de Castro Fertonani
Eri Marcia Terumi Kusaba Presti
Deborah Resende Faria

DIA 30/11

Andreia Santos de Souza
Fernando Humberto Mesquita de Almeida
Marcio Tolomeu
Henrique Zambrim Frejuello
Mario Antonio Galindo
Valdemir Bazilio da Silva
Sandra Lourenco Tamanini
Wilza Carla Oliveira
Marco Aurelio Borges Costa
Paula Carolina Dias Gibrin Martin

DIA 01/12

Adriana de Fatima Ferreira
Maria Amelia Bellafronte Batista
Maria Inez Medina Severo
Eloah de Almeida Barros Sachetim
Karen Rachel Alvares

DIA 02/12

Guilherme Lucas Galindo
Bruno Panjota da Silva
Angela Maria Ortega da Silva
Fernanda Farias Batista Pereira
Bernadete Smania
Erica Gomes Dona
Maria Zeli Barbosa
Sueli Goncalves da Silva

NOTA DE AGREDECIMENTO
A Família Vidigal agradece a Igreja - Pastores, irmãos e amigos - pelas orações, cuidado e carinho que tiveram com nossa Família
por ocasião da doença de nossa irmã MARIA
APARECIDA VIDIGAL, membro desta Igreja
desde 1961 e que faleceu em 31/10/2017.
“Combati o bom combate, acabei a carreira
e guardei a fé. “ 2 Timóteo 4:7.
PROGRAMAS DE TV
Você sabia que todos os sábados e domingos você pode assistir na TV programas
produzidos pela PIB Londrina? Aos sábados
às 11h30 da manhã é exibido o programa
Cristoemmim.comvocê na Unitv canal 13 e
95 da Net. Aos sábados você pode acompanhar o programa Café e Fé às 10h30min
na Tv Tarobá Cascavel canal 06 , e aos domingos você pode assistir ao Café e Fé às
08h15min na Tv Tarobá Londrina canal 13.
Fique atento e assista esses programas de
forma inédita.

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!
MAS
Doação de alimentos. O MAS (Ministério de
Assitência Social), solicita dos irmãos a doação de alimentos para a procura emergencial: farinha de trigo, açúcar, óleo, fubá,
arroz, feijão, macarrão, sardinha e café.
As doações podem ser entregues nos cultos
ou durante a semana.
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
GRUPO DE HOMENS
No dia 07/12/2017 o grupo de homens da
igreja realizará um jantar juntamente com
suas esposas no Acampamento Canaã às
19 horas. O cadápio será Carré de carneiro
ao molho de vinho tinto, acompanhado de
polenta, arroz, salada, suco de laranja, refrigerante e a sobremesa será pêssego em
calda e creme. O convite custa R$35,00 por
pessoa e pode ser adquirido com o Joaquim
Scarpin, Ronaldo Veloso ou na recepção
com a Shirley.

HORÁRIOS DE CULTO
DOMINGO

9H30 - Estudo Bíblico
18h30 - Culto

4ª FEIRA

15h00 - Oração e Comunhão
19h30 - Oração

piblondrina

5ª FEIRA

12h15 - Tempo de Graça
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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
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O ESPÍRITO DA CRUZ – O SUSPIRO DA ALMA
O suspiro da alma é um dos gritos silenciosos, mas um dos mais barulhentos a chamar a atenção para si. Aparentemente é só um inspirar profundo acompanhado de expirar longo, embora haja em sua expressão um berro abafado nas
entranhas da ser. É um modo camuflado da linguagem sufocada de vitimização da
alma ferida.
Suspiros e ais sutis fazem parte da tagarelice coitada da multidão gentílica
que costuma dar um show de murmuração nos bastidores da vida. Entretanto,
poucos sabem que a reclamação é um veneno para o seu corpo e, ao mesmo tempo, paralisia para a sua alma, além de assassinato dos relacionamentos sadios
com outros.
A boca que murmura é uma metralhadora que devasta quem se aproxima.
Há mais cadáveres emocionais pelas rajadas de palavras ácidas, do que soldados
mortos nos campos de guerra. O discurso da reclamação é uma praga do inferno.
Todas as vezes que nós murmuramos, excitamos a glândula supra renal
para produzir cortisol em excesso, e, deste modo, os hormônios do contentamento
acabem bloqueados, levando-nos à indolência, ao desânimo e à depressão.
O estilo murmurante e reclamador é responsável por grande parte das nossas
enfermidades e doenças, diz um cientista estudioso da OMS. A cultura do mi-mi-mi
gera bloqueios nas sinapses nervosas e o cérebro lotado do desgosto faz a desconfiguração dos processos químicos animadores. A nossa linguagem pode matar ou
curar.
Ser agradecido é um milagre curador. Alguém que transpira gratidão exala
um perfume de bem estar por onde passa.
“Paulo disse: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em
Cristo Jesus para convosco.” 1 Tessalonicenses 5:18.
Aqui está uma receita precisa para a saúde da alma. Se você quer ser
saudável, então seja grato e fale no dialeto que extravase contentamento. Fale
uma linguagem sem reclamações.
Já ouvi dizer que o sapo e o murmurador são produtos da lama, mas o sabiá
e a turma agradecida fazem parte de um coral do céu. As murmurações descoroam
o rei, contudo as ações de graças colocam os mendigos sentados num trono.
Na história do povo de Deus sempre entrou uma gentalha patrocinadora
deste choramingo desafinado do deslouvor, detração, difamação, e, com toda a
deselegância dissemina o desamor e a deslealdade, destruindo vidas preciosas
pela quais Cristo deu a Sua própria vida na cruz. Este populacho é responsável pela
cultura do ultraje.
Mendigos, nós fomos chamados para participar de um coral de gente afinada com a partitura do alto e que fale e cante das realidades que edificam o povo
de cima e glorifique o Deus Altíssimo. Saibam que o espírito da cruz define o jargão
que soa como poesia no coração dos ouvintes e diante do trono da graça.
Do velho mendigo do vale estreito;
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
A SALVAÇÃO DA ALMA - 2
Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, com mansidão, a
palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.
Tiago 1:21.
Dentro de minha percepção, o ser humano
Adão foi criado tricotômico, isto é: corpo, espírito e alma. O corpo se relaciona com o foi criado tricotômico: corpo, espírito e alma,
mundo físico, na 3ª dimensão; o espírito com a mas com a entrada do pecado, o espírito foi
esfera espiritual em outra dimensão além da desconectado da sua fonte divina e teve morterceira e a alma é uma intermediária entre os te relacional. Dai para frente, passamos a viver
dois planos de relacionamento. Então, formou numa dicotomia de corpo e alma, onde esta aso SENHOR Deus ao homem do pó da terra e lhe sume o papel de gerente e também de mentora
soprou nas narinas o fôlego de vida, e o ho- da pseudo espiritualidade.
A alma desterrada do Éden age como se
mem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7.
Muitos acreditam que a alma e o espírito fosse “espírito” em certas ocasiões, mas a sua
são a mesma realidade, mas a Bíblia mostra performance é engodo da queda. A dissimulaque há uma diferença entre eles, que apenas ção é uma das características do ser humano
a Palavra de Deus pode destaca-la. Porque a pós-pecado. Então, a alma sujeita, ao pecado,
palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cor- vivencia uma imposturice de vida espiritual, e,
tante do que qualquer espada de dois gumes, nesta simulação, se auto engana e ainda ludie penetra até ao ponto de dividir alma e espí- bria a muitos. A alma, por melhor que pareça,
rito, juntas e medulas, e é apta para discernir encontra-se destituída da glória de Deus.
Assim, o sujeito caído nada tem de apetite
os pensamentos e propósitos do coração. Heespiritual
e todo seu envolvimento resume-se
breus 4:12.
O apóstolo Paulo também vê esta distin- ao aqui e agora. A sua alma se deleita com o
ção, claramente, entre alma e espírito, quando mundo e as coisas que lhe dão prazer. É evidenafirma: O mesmo Deus da paz vos santifique te a sua falta de interesse por Deus e pelo Seu
em tudo; e o vosso espírito, alma e corpo se- Reino, até que ele seja regenerado, de modo
jam conservados íntegros e irrepreensíveis na sobrenatural, por meio do Espírito Santo, sendo
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.1 Tessalo- feito filho de Deus.
Uma vez renascida, espiritualmente, esta
nicenses 5:23. Tudo faz crer que há diversidade,
pessoa precisa passar agora por uma obra prosim.
Maria, a mãe de Jesus, expressa ainda esta gressiva de salvação da sua alma, já que ela videssemelhança, ao dizer no seu cântico: A mi- veu, durante tanto tempo, numa cultura munnha alma engrandece ao Senhor, e o meu espí- dana governada por instintos carnais. Tudo o
rito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lucas que a alma sabia era uma moral inculcada para
1:46-47. Não nos parece aqui que alma e espí- controlar as tendências psicossomáticas. A
rito sejam a mesma coisa. Creio que o espírito alma caída está depravada.
O primeiro versículo aqui abordado, fala de
é o canal espiritual que nos liga intimamente a
Deus que é espírito, enquanto a alma nos co- um processo que visa desmontar a acumulação
necta com as pessoas de modo racional e emo- do lixo moral e de todo tipo de sujeira que está
na nossa memória. Trata-se do despojamencional.
O ser humano criado por Deus não tinha a to de tudo aquilo que marcou a nossa história
vida eterna em si mesmo. O seu espírito se co- neste mundo. Diz-nos o texto: despojando-vos
nectava com Deus pela comunhão, mas a vida de toda impureza e acúmulo de maldade, ou,
eterna encontrava-se na Árvore da Vida que removendo esse cultivo dos velhos costumes
deveria ser ingerida de modo deliberado pelo maliciosos, imorais e até aqueles que nos enohomem. Mas o que ele acabou comendo foi da brecem.
Apenas os nascidos de novo podem exerÁrvore do conhecimento do bem e do mal, e
isso o desconectou do espírito de Deus e deu à cer esta colaboração na salvação da sua alma.
alma a primazia e o comando de todas as ações Despojar é espoliar um morto. É retirar do cadáver os seus pertences, pois ele, agora, não
humanas.

ANOTAÇÕES
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é mais proprietário de coisa alguma. Uma vez
que o velho Adão foi crucificado com Cristo,
somos exortados, como novas criaturas, a retirar do caminho todo entulho do passado: no
sentido de que, quanto ao trato passado, vos
despojeis do velho homem, que se corrompe
segundo as concupiscências do engano. Efésios 4:22.
Quem pode fazer esta terraplanagem na
sua trajetória? Aquele que, mediante a operação do Espírito Santo, dá acolhida à Palavra de
Deus, que lhe foi implantada, uma vez que, só
a obediência à Palavra pode gerar este processo: acolhei, com mansidão, a palavra em vós
implantada, a qual é poderosa para salvar a
vossa alma.
Este alojamento na Palavra com mansidão, nos capacita a desempenhar aquilo que
redunda em nossa libertação do amontoado
de resíduos sórdidos de nosso passado. Todo
crente tem, em si, o poder do Espírito Santo para esta tarefa de desalojamento de tudo
aquilo que compromete o seu processo de
santificação.
O apóstolo Pedro faz a seguinte afirmação: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda
sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno
leite espiritual, para que, por ele, vos seja
dado crescimento para salvação, se é que já
tendes a experiência de que o Senhor é bondoso.1 Pedro 2:1-3.
Quem tem a Palavra de Deus implantada
em si mesmo, pelo Espírito Santo, ao experimentar a sua morte e ressurreição com Cristo,
tem as condições de desejar como a criança
recém-nascida o verdadeiro leite espiritual,
que é a Palavra de Deus.
Porém é bom que se diga: esta colaboração do crente com a operação feita por Deus,
através de Sua graça, também é um processo
gracioso movido pelo Espírito Santo. Porque,
se viverdes segundo a carne, caminhais para
a morte; mas se pelo Espírito, mortificardes
os feitos do corpo, certamente, vivereis. Romanos 8:13.
A pura verdade é esta: tudo, na vida cristã,
de A a Z, é pela graça. Não é apenas a justificação que é pela graça, mas também a santificação. Tudo é feito por Deus e para Deus, porque
Deus é quem efetua em vós tanto o querer
como o realizar, segundo a sua boa vontade.

Filipenses 2:13. Porém, isto não significa passividade.
Como ensinava muito bem Jonathan
Edwards: “na graça eficaz nós não somos meramente passivos, nem ainda Deus faz uma parte
e nós o resto. Mas é Deus quem faz tudo, e nós
fazemos tudo. Deus produz tudo em nós e nós
agimos tudo. Por isso, é Ele mesmo quem produz,
nossos próprios atos. Deus é o único autor e fonte
adequada; nós somos somente os atores desta
fonte. Nós somos em diferentes aspectos, totalmente passivos e totalmente ativos”, ou seja,
Deus efetua em nós tanto o querer como o realizar.
Depois que nosso espírito foi recriado
pelo nascimento do alto, estamos agora habilitados para o processo da renovação de nossa alma, pelo mesmo poder do Espírito Santo
que regenerou nosso espírito e habita em nós.
E não vos conformeis com este século, mas
sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Romanos 12:2.
A alma esteve muito tempo só ligada ao
corpo num relacionamento de total co-dependência. Neste período sua história foi construída pela cultura do pecado e em sua memória
reside “feitos que não foram bons”, bem como
costumes e cacoetes aprendidos sob uma
mentalidade caída e depravada. A alma do regenerado ainda tem um sotaque de outra linguagem, portanto, será preciso uma transformação em sua articulação.
A salvação da alma tem a ver com a maneira como Deus a chama a responder a Ele
em obediência. Fomos regenerados em nosso espírito, para que, mediante a nossa conexão com Deus possamos obedecer a Palavra
de Deus e responsavelmente atirar no lixo o
acúmulo de maldade que foi sedimentado em
nossa alma, por muito tempo.
O Senhor vai usar as situações da vida,
nossas lutas e fracassos para que nós percebamos nossa incapacidade e impossibilidade
de nos manter adequados e, desse modo, possamos nos voltar totalmente para Ele. Assim,
a salvação da alma vai apontar para a nossa
plena dependência da suficiência de Cristo, em
nosso modo de viver.

Pr. Glenio Fonseca Paranaguá

