ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 18/03

Maria Selia da Costa
Pedro Rodrigues Rocha Baia

DIA 19/03

Rosana Cristina Vilaca Pimentel Araujo
Lirio Jurkevicz
Rodrigo Reeberg Presti
Maria Cristina Jardim M. Silva
Vicente de Almeida
Gabrielle Biazzini Artacho

DIA 20/03

Daniel Maia de Carvalho
Elenice Moraes de Andrade
Susie May Silvestre Busolo
Laudineia Costa e Silva Caetani
Leonardo Henrique Bussolo
Rachel Ferreira Bastos

DIA 21/03

Ademir Antonio da Cruz
Bertil Schmidt
Mercedes Bianchi Iaquinto
Antonio de Souza
Querem Priscila de Jesus
Jose Roberto Lazarini

DIA 22/03

Lilian Krieger
Francisco Flavio Souza Ferreira Gomes
Nildo Rocha Baia
Carlos Stabile Guides

DIA 23/03

Alexandre de Oliveira Chaves
Eliane Pinheiro Goes Cruz Arruda
Barbara Assis Spurio
Marcos Vinicios do Vale Penha Pilla
Vanilda Birelo
Rosalina da Silva Kemmer

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

ACAMPAMENTO DE JOVENS INVERNO 2018

Estão abertas as inscrições para o Acampamento de Jovens de Inverno 2018! Acontecerá no
Acampamento 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

MINISTÉRIO INFANTIL - TARDE COM OS PAIS

ESCOLA DE PROFETAS

MINISTÉRIO DE CASAIS

APRESENTAÇÃO DE BEBÊS

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, Rafael Gibellato e Gabriel Thorn.
Mais informações com Rafaela (43) 98825-7974.

No dia 14/04/2018 Sábado, das 14h às 18h no Acampamento Canaã, promoveremos uma tarde com os
pais, com diversas atividades e um lanchinho. Cada um
deve levar um lanche e um refrigerante. Maiores informações com os professores do Ministério Infantil aos
domingos ou durante a semana na recepção da igreja
com a Shirley (43)3372-8900.

O ministério de casais convida os casais para um delicioso jantar no dia 6 de abril as 20h00 horas na chácara
Canaã. O prato principal será arroz com bacalhau. Venha participar conosco desse tempo precioso de comunhão. Os convites podem ser adquiridos na secretaria
durante a semana ou aos domingos com a recepção. O
valor do convite é de 40,00 reais por pessoa.

Dia 24 de março à partir das 14h promoveremos uma
tarde com diversas atividades, lanchinho, culto às
19h30 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. Nesse semestre vamos abordar o módulo 4 “Panorama Histórico do
Cristianismo”. 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! Maiores informações com Lia (43)99667-9795.

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 18/03

DIACONIA

DOMINGO 25/03

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

DOMINGO 18/03

9H30 - Claudia e Rosalina
18h30 - Claudia e Rosalina

DOMINGO 25/03

9H30 - Carlos e Sueli
18h30 - Carlos e Sueli

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

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.

ADOLESCENTES - ALMOÇO COM OS PAIS

DIA 24/03

Diva Bulgacov
Ian Robert Speirs

MINISTÉRIO DE ADOLESCENTES-MUDANÇAS
PARA O SEGUNDO SEMESTRE

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 CREDO E A CRENÇA
Há muitos cristãos que têm uma boa experiência com Cristo, mas não têm
sinal de boa doutrina. São crentes, sim, embora lhes falte um conhecimento legítimo
da fé cristã. Outros têm um farto conhecimento da boa doutrina, mas não mostram
nada da vida com o Senhor. Há forte saber teológico e nenhuma intimidade com Ele.
Falam bem da credo, mas não demonstram, no viver diário, a crença no Senhor. O
credo é correto, a crença é falsa.
Há, todavia, aqueles que, além de conhecer pessoalmente o Senhor, conhecem a sã doutrina de modo salutar e saudável. São pessoas que têm experiência com
Cristo e com conhecimento das doutrinas de Cristo. Falam de Cristo e falam com perfeita adequação.
A igreja hoje carece muito de crentes com uma boa crença e um bom credo.
Não basta dizer que crê, é preciso demonstrar com coerência as bases da sua piedade.
O apóstolo Pedro disse aos que estão sendo cobrados de bom testemunho:
antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em
vós. 1 Pedro 3:15.
Crer e responder. Fé sincera e resposta sadia. Há razões que a razão desconhece,
todavia não há razão pra não se responder com razoabilidade àqueles que nos pedirem a razão da nossa esperança. Precisamos ser coerentes com o que cremos e
claros em expor aquilo que cremos, mas sabendo que nem sempre a nossa exposição
explicará a nossa fé.
Prefiro aquele que crê na suficiência de Cristo, ainda que não saiba explicar
de modo, suficientemente claro a sua fé, do que aquele que sabe explicar a doutrina,
com toda a maestria, e, mesmo assim, ninguém fica convencido de sua crença. Ouvi
alguém dizer de um pregador convincente: “sua pregação é certinha, porém a sua vida
é tortinha” e riu.
Riu de que? É triste. Veja a diferença entre um religioso e Jesus. O fariseu: Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas
obras; porque dizem e não fazem. Mateus 23:3. Veja agora de Jesus: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos 1:1.
O religioso ensina certo, mas vive torto. Jesus vive o que ensina. O primeiro só
prega correto, mas não vive o que prega. O segundo vive segundo o que prega; não
há um pingo de incoerência em sua mensagem. Jesus encarna a pregação que prega.
Thomas Arthur disse e disse muito bem, que “quem salva a alma não é o homem
que traz a Palavra, mas a Palavra que ele traz”, todavia, se o homem que traz a Palavra
não a encarna, ela não terá muito sentido na edificação daqueles que foram salvos.
Assim, não basta pregar a Palavra corretamente, é preciso vivê-la no interior, inteiramente.
Mendigos, não é suficiente ter o credo correto, é preciso viver a sua crença.
Viva você o que crê e a sua crença dará respaldo ao seu credo.
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 - 14
Quem acha a sua vida perdê-la-á; quem, todavia, perde a vida por minha causa achá-la-á.
Mateus 10:39.
A palavra aqui traduzida como vida, neste texto, é psique (no grego ψυχη) - que pode ser descrita
como alma ou vida. É a vida da alma, a vida psicológica do ser humano ou a vida da pessoa, da personalidade, vida que está no sangue, segundo a Bíblia.
Corpo e alma fazem parte da natureza terrena
caída. O corpo é movido a sangue e este a ar, água e
alimento. A vida bios regula as células que, alimentadas pelo transporte sanguíneo, corroboram com
a ordem funcional, todavia, a vida da alma é que dá
valor e significado à existência humana, e esta vida,
também, está no sangue.
Portanto, o sangue é o elemento principal no
desenvolvimento da vida bios, bem como na expressão da vida psique. Porque a vida da carne
está no sangue. Eu vo-lo tenho dado sobre o altar,
para fazer expiação pela vossa alma, porquanto
é o sangue que fará expiação em virtude da vida.
Levítico 17:11. (Ou da alma)
Corpo sem sangue é cadáver. Corpo com sangue, mas, sem a mente, a vontade e as emoções
funcionando é estado comatoso. A alma precisa de
sangue e ordem física para se manifestar. Mas, a
alma encontra-se dominada pela pretensão de ser
como Deus. Há uma espécie de vírus de altar e onipotência correndo nas veias do ser humano caído.
Neste caso, o homem precisa passar por uma
reconstrução total. Temos visto por aqui, nestes
estudos, que fomos criados tricotômicos, mas por
causa do pecado, o espírito foi desligado de Deus e
nos tornamos dicotômicos, sob o governo da uma
alma prepotente.
A alma desterrada do Éden é soberba e busca,
por todos os meios, ser o centro do planeta, quiçá
do cosmos em sua síndrome de onipotência, denominada de teomania. É bem possível que o texto que estamos examinando fale aqui da salvação
desta alma altiva.
Talvez possamos fazer uma versão deste versículo assim: aquele que se achar o tal, com a vida da
sua própria alma, com certeza vai se perder, mas aquele que abdicar da vida da sua alma, por minha causa,
tem toda a condição de perceber-se adequado.
A questão é: como essa alma ensoberbecida,
cheia de si, pode querer abdicar de sua autossuficiência? Só se houver um milagre. Felizmente o
milagre existe na vivificação do espírito ou na regeneração dos eleitos de Deus. Só a nova criatura
tem as condições, da graça divina, para negar-se a

ANOTAÇÕES
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si mesma. Só o crente em Cristo pode abdicar-se
de si.
O discípulo de Cristo é alguém que decidiu segui-lo, negando a si mesmos e levando a sua cruz
diariamente. Então, disse Jesus a seus discípulos:
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. E
isto só será possível, porque houve a morte do velho homem, na cruz, com Cristo.
O ser humano se tornou pecador quando comeu do fruto proibido e a morte veio ao seu espírito, no Éden. Sem vida espiritual, a alma assume o
comando e surge algo, um princípio de hostilidade,
denominado na Bíblia, de velho homem, o executivo do pecado.
Este executivo a serviço do egoísmo humano
governa os impulsos da alma em discórdia, desobediência, orgulho, mentira, ódio, ciúmes e tudo
que vá de encontro à boa e saudável filiação do
genro humano com Deus. Esta é uma cultura anti-cristã de rebeldia e inimizade à graça de Deus.
O velho homem é inimigo de Deus e contrário ao
Evangelho.
Assim, quando Jesus foi à cruz, como o substituto perfeito em favor dos Seus, Ele os incluiu em
Seu corpo, para que estes participassem da Sua
morte para o pecado, e, deste modo, tivessem o velho homem, o servo do pecado, crucificado com Ele.
Uma vez que nossa união com Cristo se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição é semelhante à dEle. Sabemos que nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para
que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa
alma e dele deixássemos de ser escravos. Pois,
mortos com Cristo, ficamos libertos da condenação do pecado e, assim, não terá mais o pecado
domínio sobre os que foram justificados. Romanos 6:5-7. (Paráfrase).
Agradeço-te Pai, pois o que quer que seja o
meu velho homem, ele foi crucificado com Cristo na
cruz. Seja o que for, ciúme, orgulho, pensamentos
imundos, mente errante, preocupação ou desejos
carnais - Cristo pôde me livrar de tudo isso. Louve-te Senhor!
Contudo, eu vejo que ainda tenho muita dificuldade com o pecado que reina no mundo, bem
como, com a minha alma com sua história caída e
lembranças ardidas. Talvez seja isto que Jesus esteja se referindo com o perder a vida. Vamos dar

uma olhada.
Quando o Senhor disse: Não penseis que vim
trazer paz à terra; não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10:34. Que tipo de espada é esta?
Não creio que Ele estivesse se referindo a um armamento bélico, nem que as lutas seriam ganhas
se eu fosse capaz de matar e vencer o adversário.
Creio que há algo mais profundo nesta estratégia.
Ao falar que os inimigos do homem serão os
da própria casa e que Ele veio causar divisão entre o homem e seu pai; entre a filha e sua mãe e
entre a nora e sua sogra, Mateus 10:35-36, Jesus
estava apontando para a guerra das almas, em
face de alguns familiares O terem recebido como
Salvador e Senhor de suas vidas.
Neste caso, aqueles que quiserem vencer
a batalha em seu viver têm que perder a vida da
sua alma e, para tanto, tinham que experimentar o
golpe da espada em sua própria alma. Teriam que
morrer. É isto que me parece ter acontecido naquela última estocada do soldado, quando lancetou o corpo de Jesus na cruz do Calvário. Mas um
dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e
logo saiu sangue e água. João 19:34.
Jesus não estava morrendo na cruz isoladamente. Ele morria uma morte coletiva e compartilhado com Seu povo eleito desde a eternidade. Era
uma morte solidária em que a espada traspassaria
Sua alma, e, consequentemente, a alma de todos
aqueles por quem Ele estava morrendo na cruz. O
que aconteceu com Ele acontece com os que creem.
A meu ver foi o que Simeão profetizou: Eis
que este menino está destinado tanto para ruína
como para levantamento de muitos em Israel e
para ser alvo de contradição (também uma espada traspassará a tua própria alma), para que
se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lucas 2:34-35.
Jesus morreu em favor do Israel de Deus
composto por gente de todas as tribos, povos e
nações. Os efeitos de Sua morte estão partilhados
com todos os crentes, por todo lugar e em todos
os tempos. O golpe que traspassou a sua alma tinha a ver com a exposição dos pensamentos de
muitos. O sangue derramado foi dEle, os corações
abertos são nossos.
Creio que o velho homem de todo aquele que
crê em Jesus já foi crucificado, mas é preciso que
este que crê, leve o morrer de Jesus, em seu corpo
sempre e por todo lugar. O crente é um parceiro da
morte de Jesus e a salvação da sua alma se efetua
pela condução deste morrer diário, em seu modo
de viver. C. S. Lewis disse: “morra antes de morrer.
Não há nenhuma chance depois”. Talvez seja melhor:

creia que você já morreu antes de morrer.
Posso dizer, sem receio de incoerência, que
eu já morri com Cristo, mas também, preciso levar
o morrer de Jesus, em minha alma, para que a Sua
vida se manifeste em meu modo de viver, diariamente. As duas experiências são indispensáveis,
uma vez que já foi salvo, em meu espírito, da condenação do pecado, mas ainda estou sendo salvo, em minha alma, do poder do pecado, portanto,
devo crer, dia a dia, no morrer da minha alma na
cruz.
Gosto muito deste raciocínio de A. W. Tozer:
O recém-convertido é semelhante a um homem que
aprendeu a dirigir em um país cujo tráfego orienta-se
pelo lado esquerdo da rodovia e repentinamente encontra-se em outro país, forçado a dirigir à direita. Ele
precisa desaprender o velho hábito e aprender o novo
e, o que é mais sério, precisa aprender isso no meio
do trânsito pesado.” Negar-se a si mesmo e viver a
vida de Cristo!
Alguém me perguntou - como posso saber que
a minha alma está sendo salva? Vou apenas ressaltar isto que estou chamando de teste da alma em
processo de salvação.
A alma precisa deste teste radical dia a dia.
Pois perder a vida da alma implica em levar a cruz
por causa de Cristo, diariamente. Quem ama seu
pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno
de mim; quem ama seu filho ou sua filha mais do
que a mim não é digno de mim; e quem não toma
a sua cruz e vem após mim não é digno de mim.
Mateus 10:37-38. Se estivermos sendo salvos na
alma estaremos nos desapegando de tudo o que
for provisória e nos apegando a tudo é permanente.
Portanto, não estamos desistindo. Como
poderíamos? Ainda que por fora pareça que tudo
está se acabando, por dentro, onde Deus está
criando a nova vida, não há um só dia em que
sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons
tempos que estão por vir, a celebração sem fim
preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui
hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas
que não vemos agora irão durar para sempre. 2
Coríntios 4:16-18. Bíblia A Mensagem.
Quando a Palavra de Deus, a espada do Espírito, separa a alma do espírito, uma nova realidade
se instaura progressivamente e até os pensamentos mais ocultos do nosso ser vêm à tona, desentulhando todo lixo de nossa história. Este processo
dinâmico tem a ver com a salvação da alma, que vai
até à maturidade de Cristo. Louvado seja o Senhor!
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá

