PREGAÇÃO

Domingo 18/02

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

Domingo 25/02

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

DIACONIA

Domingo 18/02

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

Domingo 25/02

9h30 - Mario e Cirlene
18h30 - Mario e Cirlene

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
DIA 18/02

Elson Gomes da Silva
Mauro Alves Ribeiro
Alissana Ester Iakmiu Camargo
Claudio Blanco
Fernanda Cristina de Souza
Telma Cristina Soares Santos

DIA 19/02

Salvatore Rotunno
Gledson Candido Dias
Luciana Adriana Kono de Oliveira
Marcia Denise Brochard
Elaine Cristina Gomes Condado

DIA 20/02

Guilherme Sasdelli Nunes
Wagner Luiz Lepri
Francinete Soares Vogt
Fernando Tozetti
Arlete Aparecida Barbosa dos Santos
Claudinei Pereira dos Santos
Juliana Suzuki Frois
Maria Zuleika Lopes Koritiaki
Helena Paula Viaro

DIA 21/02

Ivanice Rocha
Maria Catarina Hanel Olivony
Janaina Melao Delmondes
Guilherme Garcia Cid de Araujo Sachetim
Alda Reni de Carvalho

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

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.

MINISTÉRIO DE ADOLESCENTES - MUDANÇAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE
No segundo semestre deste ano iremos implantar o sistema de células para os adolescentes. Caso possua interesse em ceder a
casa para as reuniões ou queira participar da
liderança das células entre em contato com
um dos líderes dos adolescentes. Em março
vamos iniciar uma reunião semanal de estudo para a preparação dos líderes. Sua participação é muito importante! Mais informações
com Cota (43) 99996-7725.

EDUCAÇÃO DE FILHOS A MANEIRA DE DEUS
Estão abertas as inscrições para o Curso de
Educação de Filhos à Maneira de Deus a ser
ministrado neste primeiro semestre de 2018,
com início após o feriado de carnaval. Os interessados podem fazer contato com a Shirley,
na recepção da igreja ou pelo telefone 33728900.

DE VOLTA ÀS AULAS - DE ARTE !
As aulas de Arte tiveram início no dia 16/02,
sexta-feira, na Colina da Graça. Horário:
14:00h às 17:00h. Neste curso você pode
aprender pintura à óleo, acrílica, desenho e
aquarela. As pessoas interessadas, podem
entrar em contato com Cristina Jardim pelos
telefones: (43)3342-9997 ou (43)999959995.

CADASTRO PARA OS DEPARTAMENTOS
Durante este mês os pais devem preencher
uma ficha cadastral com os dados dos filhos.
Esta ficha irá nos auxiliar a planejar mudanças
e novidades nos ministérios e devem ser preenchidas para todas as faixa etárias. As fichas
estão disponíveis nos ministérios e na recepção.

OBRA DE READEQUAÇÃO
Informamos a igreja que iniciamos a readequação do edifício anexo e durante algum
tempo teremos alguns transtornos, inclusive com a redução de vagas no estacionamento, solicitamos a colaboração de todos.

MINISTÉRIO DE VISITAÇÃO
A todos os amados que desejarem uma visita pastoral, entre em contato e agende com o
pastor Dagoberto. Tel. (43) 99993-7316.

GRUPO DE HOMENS
Informamos aos homens da Igreja que nossa reunião de quinta-feira voltou a funcionar a
partir do dia 15/02 às 19h. na Chácara Colina da
Graça. Após a reunião é servido um jantar. Participe e convide seus amigos!!

DIA 22/02

Vera Lucia Resende Faria
Anotnio Carlos Serra
Nelson Correia Ramos
Ozorio Pelegrini

DIA 23/02

Agenor Nunes de Carvalho
Edson Gibellato
Aparecida Germanovix
Marcia Kioko Tanaka Guandeline

DIA 24/02

Valeria Gomes
Samuel Gongora Vicente
Maria Auxiliadora Siqueira Souto
Roberto Del Vecchio
Patricia Ribeiro de Avila

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
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O ESPÍRITO DA CRUZ - O SILÊNCIO DA IGREJA?
Li hoje esse pensamento de Martin Luther King: “uma nação se condena, quando
legaliza o mal e proíbe o bem, e quando a igreja se torna cúmplice com seu silêncio.” Isto
parece-me super atual: legalização do mal, proibição do bem e silêncio da igreja…
O mundo pós-moderno tem se mostrado adepto deste humanismo desumano, que só se preocupa com os traços capengas duma raça caída. Para a elite do poder
político do planeta, o que deve ser propalado é aquilo que conduz ao caos. Os promotores do saber e seus informantes estão treinados na divulgação do nojento, sórdido
e das más notícias.
Há uma cultura deformada, construída nas oficinas do maligno, promovendo
a falência de princípios morais e da boa conduta, pautada pelos trilhos do bem. O que
antes era considerado bom, hoje é visto como mau, além do que, há um aparato de
subversão enorme tornando caolha a visão de qualquer pessoa neste mundo pervertido.
A legalização do mal é a pauta primordial do regime do anti-Cristo e da sua
trupe de trapaceiros que se infiltram no processo de degradação, porém como se fossem anjos de luz. Essa gente se disfarça de iluminados, para semear as trevas e, defendem os direitos dos proscritos, para estabelecer a anarquia no tecido social. É uma
inversão dolosa de valores.
Essa guerra sútil e camuflada distorce os fatos e aquilo que antes era certo,
agora é errado; o bem de ontem vira um angu de caroço e a ética sadia se transforma
num jogo de cartas marcadas e interesses escusos. A propina na política propositadamente converte-se em sobras de campanha e as contribuições ilegais são levadas
e lavadas pelos Bancos em prol de um projeto comum de governabilidade do planeta
azul, com tarja vermelha.
A cultura do incesto da Samiramis com seu filho Ninrode, gerando o abuso em
Tammuz e a pedofilia passaram a ter status de nobreza na mente legisladora. Com
esse pano de fundo a mídia venal vende sua alma a Mamon, disseminando o mal
como se fosse o bem e a ideologia de gênero torna-se genérica e propalada como
uma virtude.
Agora temos a semente do caos vicejando e a ordem judaico-cristã sendo minada para ser substituída pela “novus ordo seclorum” e seus asseclas. O mal é legalizado e o bem proibido, mas a Igreja não se omitirá, calando-se. A verdadeira Igreja nunca
foi muda.
Mendigos, o espírito da cruz está marcado pelo sangue carmesim, o sangue do
Cordeiro, jamais pelo escudos vermelhos. As organizações eclesiásticas podem até
ficar emudecidas com medo do poder escondido nos pavês encarnados, a Igreja nunca. A morte não pode matar quem já morreu em Cristo. Silêncio aqui? – Não há mártir
covarde.
O silêncio da Igreja é diante do altar em oração e adoração. Esse rebanho pode
ser pequenino e inexpressivo, mas nunca será omisso e, como Davi diante de Golias,
grita em plenos pulmões: – vamos a ti em nome do Senhor dos Exércitos!
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 - 11
Compadece-te de mim SENHOR, pois me sinto atribulado; de tristeza os
meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Salmo 31:9.
Se não for uma força de expressão, o salmista aqui se expressa nas três esferas: espírito, alma e corpo. Este é um salmo de Davi, mas a
oração é do Messias. Talvez Davi tenha composto este poema quando estava sendo perseguido
pelo rei Saul, mas o Espírito Santo revela aqui o
sofrimento do Cordeiro de Deus, quando estivesse sendo imolado.
No verso 5 vemos uma profecia do Jesus histórico rendendo o seu espírito: Nas tuas mãos,
entrego o meu espírito; tu me remiste, SENHOR,
Deus da verdade. Salmos 31:5, mas no verso 9 sua alma e corpo estão atribulados, sendo consumidos em lágrimas. Neste salmo percebemos
a tricotomia na composição do ser humano.
Corpo, espírito e alma é a ordem do modelo
da criação, no Éden. Em razão do pecado, a raça
adâmica se tornou dicotômica por causa da desconexão do espírito. Alma e corpo passaram a
governar o homem natural. Então, o Espírito vem
e vivifica o espírito do Seu povo e o ser humano
regenerado torna-se num modelo inverso: espírito, alma e corpo.
Esta ordem inversa é uma nova perspectiva da ordem humana transformada por meio da
obra de Cristo crucificado. Há um novo homem
com o espírito vivo governando.
Adão e Eva, antes de pecar, tinham comunhão com Deus através do seu espírito, mas,
depois do pecado, com o espírito morto, a alma
tomou conta do processo e Deus ficou de fora
das suas cogitações, uma vez que, sendo Ele espírito só se relaciona espiritualmente com o ser
humano no espírito. Sem a vida espiritual não há
intimidade com Deus.
O ser humano pós-pecado não tem relacionamento com Deus. Ele não tem vida espiritual
que o ligue espiritualmente ao Espírito de Deus.
Há vida biológica e psicológica em qualquer pessoa que nasce neste mundo, mas nenhum sinal
de vida espiritual.
Vamos tentar ilustrar. Um ovo de galinha é
composto de três partes: casca, clara e gema.
Há galinhas poedeiras que são criadas somente
para pôr ovos. Elas não convivem com o galo e
seus ovos não tem o esperma gerador de vida.
Por outro lado, há galinhas que são criadas para
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gerar pintinhos e os seus ovos têm o esperma do
macho.
Os ovos de uma galinha de granja e os ovos
da galinha que tem o galo cruzando-as são iguais,
no que diz respeito à sua composição e nutrição,
porém, um não gera pintos, o outro, sim. Os dois
têm casca, clara e gema, mas só um tem a semente da vida.
O ovo da galinha de granja ilustra o ser humano desconectado de Deus. Sem a vida de Cristo o espírito está morto. Não há vida espiritual
no homem natural. A sua alma caída é quem dá
as cartas da aparente espiritualidade, por isso, é
preciso que o ser humano seja regenerado, pelo
Espírito de Deus, para que possa ter a vida espiritual.
Os dois tipos de ovos, aparentemente, são
idênticos, mas um tem vida e o outro, não. Assim, não podemos julgar as pessoas pela aparência, senão pela vida de Cristo nelas. Ter uma vida
moral inatacável não significa ter a vida de Cristo,
mas ter a vida de Cristo, com certeza, significa ter
uma vida moral, justificada e santa, em processo
de santificação.
O ovo galado faz gerar um pintinho; o crente regenerado faz crescer o caráter de Cristo. O
apóstolo Paulo afirma assim aos vivificados pelo
Pai: meus filhos, por quem, de novo, sofro as
dores de parto, até ser Cristo formado em vós.
Gálatas 4:19.
Uma vez regenerado, começa o processo
da santificação ou da salvação da alma, também
visto como a formação do caráter de Cristo. A
vida de Cristo no homem interior se expande, por
meio do Espírito Santo, do nosso espírito vivificado, para a nossa alma. Aqui, duas coisas são imprescindíveis: o agir do Espírito Santo e o reagir
obediente do crente.
A salvação da alma, conhecida ainda como
a mortificação da natureza terrena, é processada
de dentro para fora, levando sempre no corpo o
morrer de Jesus, para que também a sua vida
se manifeste em nosso corpo. 2 Coríntios 4:10.
Vem de dentro, da habitação do Espírito, e se
concretiza na experiência vivencial do salvo.
Este processo é como o esperma na gema. A
formação do pintinho só acontece quando a gali-

nha faz seu ninho, cobrindo seus ovos com suas
asas. Semelhantemente, a formação de Cristo
em nossa alma só acontecerá pela cobertura do
Espírito Santo, bem como, pelos meios da graça,
através da igreja, que nos levam a obedecer o
agir divino.
Os meios da graça podem ser vistos assim:
perseverança na doutrina dos apóstolos e na
comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos
2:42. A instrução na Palavra, a koinonia da igreja, a ceia do Senhor e as orações na vida comunitária.
Fomos regenerados pelo Espírito de modo
unilateral. Ele gerou vida espiritual em nosso espírito soberanamente, salvando-nos da condenação do pecado, todavia, Ele vai mais, operando
em nós o querer e o efetuar, para que desenvolvamos a salvação da nossa alma, do poder do
pecado. Esta obra é processual e progressiva, na
comunhão da igreja.
Quando cremos em Cristo, como Salvador, viemos a Ele com uma alma cheia de lixo,
traumas, feridas, culpa, vergonha e uma cultura
pervertida. Muitos de nós tivemos um histórico
de abusos sociais, sexuais e seviciais vários que
marcaram nossas mentes.
“A solução de Deus para ferimentos profundos
é trazê-los para a luz. Precisamos abrir nossas vidas
a Jesus e deixá-Lo ver o que nos aconteceu. Precisamos deixá-Lo tocar e curar nossos ferimentos mais
profundos. Mais uma vez, a fé é requerida. Precisamos saber e confiar que Deus nos ama completamente e sem reservas. Precisamos crer que Ele nos
tratará, com a mais terna bondade. Precisamos ter
fé que, porque Ele nos fez, sabe como curar nossas
feridas e que o fará com o mínimo de sofrimento,”
diz David W. Dyer.
Quando o salmista disse, no texto que encabeça este estudo, compadece-te de mim, e,
foca em sua alma atribulada de tristezas, estava
suplicando pela salvação dela e do seu histórico
de feridas e contusões, que a mantinha dolorida
e solitária.
Uma vez que recebemos a Cristo como nosso Salvador, já somos novas criaturas, e, neste
caso, temos a vida eterna. Se temos a vida eterna, não há mais perigo de perdê-la, pois a vida é
eterna e é uma dádiva divina irrevogável. Deus
não dá agora e toma depois. A questão é a inadequação de nossa mente (alma) com as lembranças de nossa história.
Todos os que creem em Cristo foram perdoados dos seus pecados, porém muitos ainda

precisam perdoar aqueles que lhes ofenderam.
Volto a citar Dyer, quando diz: “Em alguns casos,
indivíduos feridos emocionalmente sepultaram
tão profundamente sua ferida que mesmo suas
próprias mentes “esqueceram” o que aconteceu.
Eles reprimem os sentimentos tão severamente –
tornando-se um aleijado emocional, no processo
– que encobrem completamente o que aconteceu.
Isto pode ser especialmente verdadeiro em casos
de estupro ou abuso sexual de criancinhas.” E aqui,
a igreja tem que ser um hospital.
A alma ferida pode até desconfiar da salvação de Deus em seu espírito. Este grito do poeta
insinua o gemido da alma hesitante. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma
das violências desses leões ferinos...Salmos
35:17. Os golpes e lanhos de unhas afiadas deixam cicatrizes doloridas que só o Médico ferido
pode aliviar.
Muitos cristãos levam anos chorando as
dores cruéis de seus estigmas. William Cowper,
poeta inglês do séc 18, um dos melhores hinólogos da igreja, sofreu a vida toda com um forte
esgotamento em face dos abusos em sua infância. Ele penou com depressão.
O pai, um advogado influente que ficou viúvo, pediu a William, com 8 anos, que defendesse a tese do suicídio, pois ele queria que o filho
morresse para se casar com uma jovem, sem o
menino. Aos 11 anos ele foi abusado no colégio por alguém do sapato grande, foi tudo o que
conseguia se lembrar. Daí para frente, sempre
nos aniversários com final 1, isto é 21, 31... até
61 - ele tentou suicídio. Morreu de morte natural em 1800, aos 69 anos.
Nestes intervalos Cowper escreveu vários
hinos maravilhosos. Um deles diz: “Achei a fonte
carmesim, que meu Jesus abriu. Na cruz morrendo
ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio, sim, eu
creio, sim, Jesus por mim morreu; e sobre a cruz, pra
me salvar, castigo padeceu.” Temos aqui uma alma
ferida, violentamente, sendo salva, lentamente.
Faz parte do impostor, o falso eu, viver nos
bastidores com medo de dizer quem é e ser rejeitado, mas o Cristo do Calvário já realizou uma
obra de aceitação tão perfeita, que precisamos
torná-la clara, para que desapareça esse impostor enganoso e cruel.
Tu és o manancial da vida; na tua luz, vemos a luz. Salmos 36:9. Deus não só perdoa e
esquece nossos atos vergonhosos, mas ainda
transforma as trevas em luz.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá

