ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 12/03

Rebeca Paiva Pinceli
Bennan Moussi de Figueredo
Monica Andreia Ferreira Baran
Cristina Fatima Pocas

DIA 13/03

Vinicius Ventura Lazarini

DIA 14/03

Matheus Raimundo de Carvalho
Miriam Moreno Aguila

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

ADOLESCENTES - ALMOÇO COM OS PAIS

Neste mês faremos um almoço com os pais no
Acampamento Canaã. Será dia 25 de março, das
11:30h às 16:30h. A idéia é ter um tempo de qualidade e comunhão entre os adolescentes e suas
famílias. Os convites tem o valor de R$20,00 e
serão vendidos ao final dos cultos e durante a
semana até dia 22/03 com Rafael Fertonani, Rafaela Cardoso, Isabela Cardoso e Gabriel Thorn.
Mais informações com Rafaela (43) 98825-7974.

ACAMPAMENTO DE JOVENS INVERNO 2018

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.

Estão abertas as inscrições para o Acampamento de Jovens de Inverno 2018! Acontecerá na Chácara Canaã nos dias 20, 21 e 22
de Julho e as inscrições podem ser feitas no
site da igreja www.piblondrina.com.br na
seção de eventos. O valor será progressivo.
Para inscritos em março R$200,00, para inscritos em abril R$210,00, em maio R$220,00
e após maio R$230,00. As inscrições se encerram no dia 15 de julho! Garanta a sua!

MINISTÉRIO DE JOVENS - TARDE NA CANAÃ

Pedro Luis Garcia Tesone
Lilian Solei Azevedo
Lucimeiry Maria Minuzzi
Silvio Cesar Caldeira
Mariza Carreia de Oliveira
Jose Stein Junior
Jaime Pacheco Aparecido
Joicy Alves Quintella

ARTESANATO

ESCOLA DE PROFETAS

DIA 17/03

ALONGAMENTO E INGLÊS 2018

DIA 15/03

Rodolfo Okuda Sodre Calijuri
Vander Cardoso de Matos
Magali Elisabeth Canedo Hosken

DIA 16/03

Aldinir Valeria do Vale Penha Pilla
Fabio Rodrigo da Silva
Mauricio Cavalcante Agostini

As aulas de artesanato tiveram inicio no dia 06/03
terça-feira das 14h às 17h, na sala dos primários.
Caso tenha habilidades em crochê, tricô e trabalhos manuais, venha fazer parte conosco neste
ministério. Precisamos de sua colaboração! Pessoas interessadas entrar em contato pelos telefones: Débora (43)99677-7400 ou Elzinha (43)
99807-4141.
Informamos que as aulas tiveram inicio no dia
05/03 segunda-feira. Alongamento com a professora Karen das 14:15h às 15:15h e Inglês com
a professora Nuria das 15:30h às 16:30h. Informações na recepção com a Shirley, tel: (43)33728900.

Dia 24 de março à partir das 14h promoveremos
uma tarde com diversas atividades, lanchinho,
culto às 19:30 e também um jantar! Os participantes poderão tomar banho na chácara, portanto não se esqueça de levar uma troca de roupa,
roupas esportivas e repelente. Os convites podem
ser adquiridos durante a semana na igreja por 20
reais (Shirley) e aos sábados nos cultos com a liderança!
A Escola de Profetas foi reestruturada. Para participar do módulo 4 “Panorama Histórico do Cristianismo”, os interessados deverão efetuar matricula até o dia 12 de março. A escola de Profetas
continua no formato quinzenal e presencial com
inicio dia 19 de março, às segundas-feiras das
19:15 às 22hrs com o Professor Wander de Lara
Proença. Vagas limitadas! Maioresinformações
com Lia (43)99667-9795.

APRESENTAÇÃO DE BEBÊS

Informamos aos irmãos, que a apresentação e
consagração de bebês na igreja acontecerá prioritariamente no primeiro domingo de cada mês e
excepcionalmente no terceiro e quarto.

PREGAÇÃO
DOMINGO 11/03

DIACONIA

DOMINGO 18/03

9H30 - Glenio Fonseca Paranaguá 9H30 - Glenio Fonseca Paranaguá
18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá 18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá

9H30 - Antonio e Vera
18h30 - Antonio e Vera

DOMINGO 18/03

9H30 - Claudio e Rosalina
18h30 - Claudio e Rosalina

HORÁRIOS DE CULTO

DiSSE JESUS

A isto, respondeu Jesus: Em
verdade, em verdade te digo
que, se alguém não nascer de
novo, não pode ver o reino de
Deus. João 3:3

DOMINGO 11/03

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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Domingo, 11 de Março de 2018 - 2540

O ESPÍRITO DA CRUZ - CULTIVANDO AMIGOS
Faço parte de uma raça caída e inimiga de Deus por natureza. Nunca tive amor
por Deus. Meu coração sempre foi avesso a Deus, embora eu fosse um fiel religioso
desde muito pequeno. Todavia, ser um religioso não significa ser um amigo de Deus.
Mas, um dia fui alcançado pelo amor de Deus e Ele me fez Seu amigo. Só sou
amigo de Cristo porque Ele me fez amigo dEle mesmo e amigo de todos os Seus
amigos. Os amigos de Cristo são amigos entre si. Eles podem até não ter os mesmos
pensamentos, mas têm o mesmo sentimento. São amigos comuns do mesmo Amigo
que os ama sempre.
A amizade de Cristo por Seus amigos produz uma espécie rara de amigos, que
mesmo pensando diferentemente se respeitam e se estimam de coração. A fé cristã
não é mera uniformidade externa de ideias, é uma unidade interna de amor.
Nem todos os meus amigos são amigos pessoais de todos estes amigos que
tenho por meio de Cristo. Mas todos os meus amigos são amigos do único Amigo de
todos. Isto é como o axioma de Euclides: se A é igual a B e B igual a C, então A é igual
a C. Coisas iguais a uma terceira são iguais entre si e às quantidades iguais entre si,
obtêm-se somas iguais.
Se sou amigo de Cristo, porque Ele me fez amigo dEle, então sou amigos de
Seus amigos, mesmo não defendendo os mesmos pontos de visto. Não preciso ser
igual na visão, preciso ser semelhante na compreensão do amor revelado no Calvário.
Não sou inimigo de ninguém, embora eu tenha inimigos, pois todos os que
não forem amigos de Cristo, não conseguem ser meus amigos. Isto faz parte da compreensão e nunca da visão dos fatos. Se não conseguem amar Aquele que é o Amor,
não conseguem amar os amados deste Amor. Esta é a inimizade gratuita do egoísmo
ensimesmado.
Só ama a Deus quem foi amado primeiro por Deus. Só ama os amados de
Deus aqueles que tiveram os seus corações cheios pelo amor de Cristo. Sem o amor
derramado nos corações pelo Espírito Santo, não há amizade verdadeira. Isto é uma
questão de causa e efeito. A luz do sol nos dá luz para ver o sol. O amor de Deus nos
dá amor para ama-Lo e amar os amados de dEle. Assim, se sou amigo de Deus, sou
amigo dos Seus amados.
Neste mundo precisamos ter algum cuidado no quesito amizade. Churton Collins disse: “na prosperidade, nossos amigos nos conhecem; na adversidade, nós conhecemos nossos amigos.” A verdadeira amizade vai além dos benefícios que pode auferir.
Sei que há alguns que se dizem amigos na hora do bem-bom, mas viram a cara no
momento ruim.
Mendigos, somos carentes da graça e dependentes da misericórdia divina,
logo, não precisamos mendigar as migalhas de afeto de ninguém. “A única forma de
ter amigo é ser amigo”, sabendo isto: amigo é alguém que se aproxima quando todo
mundo se afasta. Pare de reclamar que não tem amigos. Seja amigo.
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 - 13
Tal homem se apascenta de cinza; o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode
livrar a sua alma, nem dizer: Não é mentira aquilo em que confio? Isaías 44:20.
Temos caminhado lentamente neste assunto da salvação da alma. Nosso método é
sempre repetitivo, numa pedagogia interativa
para fixar bem este ponto. O ser humano é uma
unidade, porém é composto de três partes, assim como o ovo, visto em outro estudo.
O ser humano foi feito no Éden: corpo, alma
e espírito, mas em razão do pecado o espírito
foi desagregado de Deus e a raça tornou-se dicotômica, corpo e alma. Tentamos explicar isto
com o ovo galado da galinha e o da galinha de
granja. Ambos são compostos de três partes,
casca, clara e gema e ambos nutritivos, mas, só
um tem vida na clara.
O bebê quando nasce neste mundo vem dicotomizado. Ele tem seu corpo 100% governado
pela vida bios, ainda que imaturo, dependente
de seus pais e tem sua almazinha embrionária,
em que a vida psique encontra-se muito limitada. A criancinha é um serzinho frágil e indefeso
tanto biológica como psicologicamente falando.
Numa criança sadia, o corpo e a alma passam por um processo de crescimento harmônico. O corpo e a alma da criancinha, vai de zero
de autonomia até a presunção de 100% de sua
potência. Este é o caminho rumo à maturidade.
Mas este bebê é portador de uma natureza caída e incrédula. Corpo e alma são denominados
na Bíblia de natureza terrena, enquanto o corpo, a alma com o espírito morto são apelidados
de velho homem.
Jesus, por exemplo, nasceu com uma natureza terrena sob os efeitos da queda, porém
seu espírito estava vivo, pois ele não foi gerado
pelo esperma de Adão, por onde o pecado entrou na raça humana. Jesus não manifestava o
velho homem. (Romanos 5:12)
O ser humano natural, saudável é alguém
que tem corpo sadio e alma, de certo modo,
controlada, tentando controlar da melhor maneira possível, a sua existência caída. O problema é que não tem vida espiritual, encontra-se
morto, espiritualmente, e sua alma, não consegue viver adequadamente, por causa do seu
velho homem, o servo do pecado.
O salmista, algumas vezes, fez a seguinte pergunta: por que estás abatida o minha
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alma, e por que te perturbas dentro de mim?
Salmo 42:5 e sua resposta foi sempre: espera
em Deus, pois Ele é a minha salvação. Sem a
realidade divina, no espírito do ser humano, não
haverá a menor condição de equilíbrio para a
alma humana.
As criancinhas já nascem neste mundo
portando o velho homem que governa a sua
natureza terrena caída. Esta designação bíblica se refere ao ser humano sob os efeitos da
rebeldia do pecado e, que, portanto, precisa ser
crucificado com Cristo, para dar lugar a expressão da vida de Cristo, no espírito do ser humano
regenerado.
Os bebês crescem e se tornam crianças e
estas ficam adultas, mas se não houver o nascimento do alto, a regeneração do espírito, a
alma e o corpo podem até ter uma vida humana
correta, ética e virtuosa, mas falta-lhe o significado e o valor da sua existência.
A alma, sem a vida de Cristo agindo no espírito, fica sem perspectiva do eterno e sem esperança após a morte. O ser humano natural é
marcado pelas realidades terrenas, vivendo o
aqui e agora sob a ansiedade existencial relacionada ao futuro, um forte controle quanto ao
presente e uma tendência culposa, no que diz
respeito ao passado.
Uma alma fóbica, culpada e envergonhada,
sem a perspectiva da eternidade, é o caos encarnado, causando todo tipo de complexo que
a mantém prisioneira de si mesma. Este ser caótico, erotizado, mitômano e rebelde é o velho
homem, o servo do pecado.
Precisamos mais do que horizonte. A alma
contida no corpo grita para algo além das três
dimensões, clamando pelo infinito, mas, infelizmente não consegue entendê-lo e, por isso,
se angustia com este mundo que termina na
inscrição da sua lápide: - aqui jaz. Sem o nascimento de cima o ser humano torna-se uma
alma vazia e um cadáver de pé.
Alguém já disse muito bem que “a eternidade é para o espírito do crente como um dia que não
tem crepúsculo, mas para a alma do incrédulo é
como uma noite que não tem alvorada.” A falta da
perspectiva eterna obscurece os olhos da alma

e a deixa presa num cubo sem portas e janelas, como o Huis Clos de Sartre ou a Mônada de
Leibniz.
Assim, destituída da visão do imperecível, a alma constrói pra sua elucubração, ídolos, que segundo o profeta Isaías, são formas
sutis de se apascentar de cinzas. A idolatria
é o menu cinzento da alma vesga, que ao ver
o ícone tem a imagem de que viu o transcendente. O espírito vê o espiritual, mas a alma só
percebe o venerável ao contemplar uma figura
que represente a sua imaginação deformada
pela queda. A alma é idólatra.
Todas as religiões do planeta terra são
construídas na perspectiva da alma caída, sob
os trilhos dos sentimentos e da razão limitada. Na religião, o adepto sente ou encaixa o fenômeno na caixola, mas no Evangelho, se crê
espiritualmente na Palavra. A fé encontra-se
além dos sentidos e bem acima da razão. Ela
não é irracional; é arracional, pois vai mais longe que o limite do pensamento tridimensional,
apropriando-se do eterno imperceptível.
A criancinha nasce com um corpinho limitadíssimo e uma alma minúscula, mas com
tempo, alimento, conhecimento e todas as
motivações do meio ambiente, ela cresce e se
desenvolve, passando normalmente a ter um
corpo forte e uma alma ensoberbecida.
Como já vimos, por causa do pecado, a natureza terrena, corpo e alma, privada da vida
espiritual, transfigurou-se no velho homem, o
servente do pecado, e deste modo, ficou incapaz de participar de qualquer relacionamento
com Deus. É por este motivo que o Senhor incluiu os seus eleitos na Sua morte, para levá-los a morrer juntamente com Ele.
O apóstolo Paulo vê assim o propósito retentivo: sabendo isto: que foi crucificado com
ele o nosso velho homem, para que o corpo
do pecado seja destruído, e não sirvamos o
pecado como escravos; Romanos 6:6.
Creio que o nosso velho homem foi crucificado. A Bíblia não está blefando. Não há chance de engodo na Palavra de Deus, mas tem
algo que precisa de luz quando lemos: fazei
pois morrer a vossa natureza terrena... Colossenses 3:5a. Se o meu velho homem já foi
crucificado com Cristo, por que tenho que fazer
morrer a natureza terrena?
Aqui sou levado a admitir que velho homem e natureza terrena não são de fato a
mesma coisa. Mesmo porque, Jesus teve uma

natureza terrena, mas nunca evidenciou ter o
velho homem. Sendo assim, creio que na cruz
o meu velho homem foi crucificado com Cristo,
todavia a minha natureza terrena, alma e corpo caídos, precisam de salvação ainda.
Como temos visto, Jesus realizou a salvação do espírito por meio de sua morte na cruz.
Lá Ele crucificou o velho homem do Seu povo
e na ressurreição veio dar vida ao espírito de
todo aquele que crer. Porém, há uma natureza terrena caída, que requer do Pai o poder da
vida Cristo, para ser salva do domínio do pecado.
Voltando ao bebê. Ele nasce frágil, dependente, indefeso e com o tempo se torna um ser
humano forte, com uma alma vigorosa e dominadora. Neste momento ele crê em Cristo; crê
que seu velho homem foi crucificado, o seu espírito é regenerado, mas sua alma ainda é prepotente e resistente à ação do Espírito Santo,
por isso precisa de salvação.
Agora, esta pessoa encontra-se salva da
condenação do pecado, contudo, carece ser
salva de sua alma autoritária, dominante. A
alma que aprendeu a ser mandona devagar,
lentamente, não desaprende de uma hora pra
outra, pois já que viveu como uma senhora autocrata muitas vezes, não consegue ser uma
serva dependente tão rapidamente.
A salvação da alma tem a ver com a desconstrução desta cultura pecaminosa e dos
traumas e pecados que foram cultivados por
algum tempo. Por isto, aqueles que foram regenerados mais novos, como crianças, e tiveram acesso a uma igreja mais adequada têm
mais condição de serem libertos do lixo de sua
história no processo da santificação.
Concluindo este estudo, quero voltar ao
texto inicial do profeta Isaías. O maior impedimento para a salvação da alma é o cultivo de
qualquer tipo de idolatria. E quero que vocês
saibam - ídolo é qualquer coisa que esfria o
nosso amor a Cristo ou que o coloque em segundo lugar. Não pense em ídolo só construído
de algo material. Nossa alma é idólatra.
“Quando inventamos nossas próprias idéias
sobre Deus, estamos simplesmente criando nossa própria imagem.” Então, salvar a alma é básico: aos que de antemão conheceu, também os
predestinou para serem conformes à imagem
de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá

