ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 29/04

Debora Rosane Gongora Oyola
Orlando Fujarra Junior

DIA 30/04

Edlamara Silva
Hevely Beatriz Celestino
Marcos Rogerio Dias
Tania Maria de Moura Feitosa

DIA 01/05

Sonia Cristina de Andrade

DIA 02/05

Alessandro Joel da Silva
Diego Henrique da Silva
Jose Antonio Tamanini
Luiz Henrique de Oliveira

DIA 03/05

Cristina Midori Prison
Gleyse Iria Vicente Luca
Heloisa Lopes Moraes
Rafalel Felipe Mizuno
Rossana Maria Garcia Panissa

DIA 04/05

Queila Maia Benevides

DIA 05/05

Nilson de Souza Faria
Thiago Farah Sanraella

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

MAS - MINISTÉRIO DE AÇÃO SOCIAL

O MAS solicita aos irmãos a doação dos alimentos
abaixo para beneficiar a CASA VERDE, TOK DE AMOR
e MISSÃO VIDA, que atuam na modalidade de acolhimento de pessoas e que também pregam o Evangelho. Destacamos: CAFÉ, LEITE, FEIJÃO, BOLACHAS DE
LEITE E MAISENA. (Podem ser entregues na PIB). Já no
caso de PERECÍVEIS como PÃO DE FORMA E BOLOS
SIMPLES, fale com Letícia pelo whatsapp: 43 -991267626.

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.

JOVENS - 1º PiBR - PRIMEIRA IGREJA BULLS
RIDER

JOVENS - ACAMPAMENTO DE INVERNO 2018

A IMPORTÂNCIA DA MASCULINIDADE

MINISTÉRIO INFANTIL

MINISTÉRIO DE VISITAÇÃO

NOVA ENTRADA COLINA DA GRAÇA

No dia 05 de maio, no acampamento Canaã, à partir
das 18:30h, o Ministério de Jovens promoverá um torneio de Touro Mecânico para os jovens e seus pais. O
Evento será caracterizado portanto os participantes
deverão ir à caráter. Teremos culto às 19:00 e um jantar temático. Os convites podem ser adquiridos por
R$15, aos sábados com os servos do Ministério Jovem
ou na igreja com a Shirley.
O ministério “O meu negócio é com Senhor” convida
a todos os homens a participar da palestra que será
ministrada pelo Pr. Jader Borges, no acampamento Canaã, dia 24 de maio à partir das 19h:00. Após
a palestra será servido um jantar. Os convites serão vendidos com a Shirley durante a semana na recepção da PIB. Tel: (43) 3372-8900 / 3372-8901.

Convidamos os irmãos que tem interesse de fazer parte do Ministério de Visitação, para um encontro no dia
08/05 das 16h30 às 18h00. Os interessados podem
entrar em contato com o Pr. Dagoberto através do cel.
43-99993-7316.

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 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!

Queridas mães, estamos com projeto de um clipe em
homenagem a vocês no dia das mães. para isso precisamos de uma foto só de vocês com seus filhos, sejam eles grandes ou pequenos. Vocês podem enviar no
whatsapp 99975-3481 da Érica (professora do maternal) ou no e-mail pretadona@hotmail.com, até dia
30/04.

Comunicamos a Igreja que, a nova entrada na Colina da
Graça, se dara pelo portão localizado na rua Guilherme
Farel, 230.

PREGAÇÃO
DOMINGO 22/04

DIACONIA

DOMINGO 29/04

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

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

DOMINGO 29/04

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

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 22/04

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 Guilherme Farel, 230

Fundada em 13.05.1939
Domingo, 29 de Abril de 2018 - 2547

O ESPÍRITO DA CRUZ - FERIDOS POR FALAS PERDIDAS
A onça foi baleada na perseguição, não mortalmente, e os caçadores estavam
ali rastejando em seu encalço para abatê-la definitivamente. Foi aí que um atirador
experiente disse: - agora, todo cuidado é pouco, pois uma fera ferida é muito mais
perigosa.
Ninguém vive num mundo agressivo de falas perdidas, por emoções desvairadas, sem algum ferimento na sua alma. As falas podem ser mais ferinas do que as
balas. E há mais gente atingida, gravemente, por falas perdidas, do que gente, por balas
perdidas. A multidão de feridos por falas malignas é infinitamente maior do que por
balas perdidas.
As palavras podem curar ou matar. A boca pode ser um hospital ou uma câmera
de gás. Pode dar vida ou produzir adoecimento, aleijar e matar. A Bíblia diz: a morte e
a vida estão no poder da língua; o que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios
18:21.
Uma palavra bem dita será sempre uma bendita bendição, mas, maldizer é uma
praga maligna do inferno. Se falo mal de alguém, sem provas, é calúnia; se houver provas é perda de tempo e um trabalho de operário padrão do capeta. Denegrir ou difamar
alguém é sinal de um coração perverso, pois Jesus disse: a boca fala daquilo que está no
coração.
Aquele que tem o seu coração adequado tem um discurso curador, mas aquele
que guarda a maldade no coração fere com sua língua maledicente até um monge de
pedra.
Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês alguma
besteira, baixaria, ultraje ou maledicência. Falem apenas o que for útil e ajude os
outros! Cada palavra de vocês deve ser um presente para a edificação de alguém.
Efésios 4:29.
Há uma multidão de aleijados e tetraplégicos emocionais fruto de falas perdidas, ditas de modo impensado e inconsequente, que feriram profundamente a alma
das vítimas das palavras malditas. Essa gente agora é muito perigosa, pois faz parte
das feras feridas.
Uma pessoa magoada é um potencial ofensor. Aliás, potentemente agressor.
Não são poucos os feridos que não sejam ferinos. Desde uma ironia sofisticada até o
sarcasmo rasteiro vemos nos botes mais sutis de gente amarga, propondo desforra
para quem o feriu. Mas é triste ver a vítima de ontem vitimizar o inocente hoje, como
troco do pecado.
Normalmente a agressão é um reflexo de alguém agredido que procura vingança, e, as palavras viperinas ou venenosas são as armas mais afiadas para ferir os
seus alvos. Na verdade, não há ataque mais letal do que as palavras maldosas ditas de
modo ultrajante.
Um ente magoado, frequentemente, é um perito em arranhar, morder e ferir. A
fera ferida é uma fera ferina. Mas, há remédio para essa cavalgadura, a cruz de Cristo.
Esse bicho precisa morrer na cruz com Cristo, para que ressurja em seu lugar um novo
ser, capaz de proferir palavras que ajudem na cura das feridas que sangram. O filho de
Aba é o médico ferido que trata, com palavras sãs, as feridas dos feridos.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
A RECONCILIAÇÃO COM DEUS
Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e
enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10.
Ninguém pode ser reconciliado com Deus, o significado de “tornar os deuses propícios, apasem que antes seja recrutado por Ele. Nós não ziguar”, na medida em que sua boa vontade não
podemos ser recrutados por Deus, sem que foi concebida como atitude natural, mas algo a
antes sejamos amados por Ele. Primeiro, Deus ser ganho primeiro.
Este uso da palavra é estranho para a Bínos ama, depois Ele nos chama. A convocação
blia grega, com respeito a Deus. Nunca é usado
é precedida pelo Seu amor.
Tanto na criação como na redenção, tudo de qualquer ato pelo qual o homem traz Deus
começa em Deus e é feito por Deus. Ele é o au- para uma atitude favorável ou uma disposição
tor e o executivo de tudo, e da nossa da salva- graciosa. É Deus quem é “propiciado” pela vinção, de fio a pavio. NEle se origina tudo, incluin- dicação de Seu caráter santo e justo, pelo qual
do o amor: Nós amamos porque ele nos amou através da provisão que Ele fez no sacrifício
vicário e expiatório de Cristo, Ele lidou com o
primeiro. 1 João 4:19.
A Bíblia explica a Bíblia. Talvez este tex- pecado de tal maneira que pode mostrar miseto traga alguma dificuldade para alguns que ricórdia ao pecador crente na remoção de sua
acham que foram eles que amaram a Deus pri- culpa e a remissão de seus pecados.
Só Jesus Cristo pode, de fato, nos reconcimeiro: E sabemos que Deus faz todas as coisas
cooperarem para o bem daqueles que o amam liar com o Pai, não necessariamente aplacando
e que são chamados de acordo com seu pro- a ira de Deus, apenas, mas favorecendo a Sua
pósito. Romanos 8:28(NVT). Se estes amam a misericórdia como agente de um amor incondiDeus, com certeza, este amor vem do próprio cional. O pecado é tão ofensivo ao caráter Divino, que apenas e tão somente o próprio Deus
Deus, que é amor e a razão de todo amor.
O amor de Deus por nós é a causa do nosso pode remover os seus efeitos maléficos e altiamor por Ele, assim como a luz do sol é que nos vos na vida dos crentes.
O pecado é uma ofensa imperdoável ao caproporciona a capacidade de ver o sol. João diz
que Deus nos amou e enviou o Seu Filho como ráter de Deus. Nós agredimos a Deus em sua
propiciação pelos nossos pecados, isto é, como natureza, tentando passar a perna nEle, ocupando o seu lugar. Somos raça rebelde e avesconciliador da crise.
O pecado nos separou de Deus e, por causa sa a amizade com Deus, por isso só Deus pode
disso, nos tornamos irreconciliáveis com Deus. desfazer essa oposição do pecado.
A propiciação Divina é a única via de nossa
Não há de nossa parte nenhuma condição para
desfazer a contaminação radical do pecado. reconciliação com Deus. Jesus teve que assuTudo em nós encontra-se poluído de orgulho e mir o castigo do rebelado e reconcilia-lo com
nada podemos fazer para nos descontaminar Ele, fazendo-se propício a Si mesmo. Cristo Jedesta arrogância essencial. Até o nosso arre- sus é a nossa propiciação a Ele. Tornamo-nos
aceitáveis a Deus por Ele mesmo.
pendimento é problemático.
Paulo descreve a operação Divina, assim:
O arcebispo de Paris, no séc 16, François
Fenelon afirmou: “Nosso orgulho sente desgos- Ora, tudo provém de Deus, que nos reconcito por nossas falhas, e muitas vezes confundimos liou consigo mesmo por meio de Cristo e nos
esse desgosto com o verdadeiro arrependimento.” deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios
E Thomas Watson o segue com o mesmo olhar: 5:18. Cristo tornou-se propiciação por nós,
“Os olhos podem estar rasos d’água, e o coração, para que nós nos tornemos propícios diante de
empedernido. O damasco pode estar macio por Deus, que nos reconciliou consigo mesmo.
O perdão não é algo torcido por uma difora, mas dentro tem um caroço duro.” É impossível confiar na conversão produzida pelo cora- vindade relutante. É o presente gracioso deum
Deus que está desejoso por perdoar o Seu
ção humano.
O Dicionário de Vine diz: propiciar - hilasko- povo. O salmista diz: Ele, porém, que é misemai (ἱλάσκομαι) foi usado entre os gregos com ricordioso, perdoa a iniquidade e não destrói;
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antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá
largas a toda a sua indignação. Salmos 78:38.
O desvio da ira de Deus não é algo que
os homens causam. É devido a ninguém menos que o próprio Deus, que “desviou sua ira.”
Quando olho para Jesus vejo a execução de
uma profecia ligada ao sacrifício. 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.
Com certeza este sacrifício não podia ser
o do sangue de touros e bodes, mas pelo sangue puro do Cordeiro de Deus, porque, como
diz Hebreus 10:4: é impossível que o sangue
de touros e de bodes remova pecados.
Thomas Boston no séc 17 dizia: “Há uma
corda de três pontas contra o céu e a santidade,
que não é fácil de ser rompida; um homem cego,
uma vontade pervertida, e um sentimento desordenado. A mente, inchada pela vaidade, diz que
o homem não deve se humilhar; a vontade, inimiga da vontade de Deus, diz: ele não quer; as
emoções corrompidas levantando-se contra o
Senhor, em defesa da vontade corrompida diz: ele
não irá. Assim a pobre criatura permanece irredutível contra Deus, até o dia do Seu poder, quando
é feito nova criatura”. Só Deus pode reconciliar
o pecador com Ele mesmo.
E sabemos que Deus faz com que todas
as coisas cooperem para o bem daqueles que
o amam e que são chamados de acordo com
seu propósito. Uma vez que Deus conheceu
os seus de antemão, os predestinou para se
tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los,
chamou-os, e depois de chamá-los, os justificou, para que, justificados fossem todos
estes glorificados e participantes da sua glória. Romanos 8:28-30.
Para reconciliar o Seu povo com Ele mesmo, Deus primeiro o amou. Porque Ele ama,
Ele conhece. E porque conhece, o predestina
a ser conformado com a imagem do Seu Filho.
E uma vez destinado de antemão, Deus chama eficazmente, a fim de reconciliar este povo
com Ele mesmo, mediante a justiça do Seu
Filho e, uma vez justificado pelo Filho, lhe é
conferida graciosamente a glória que lhe fora
destituída com o pecado.
A obra de Deus é totalmente dEle. Deus
glorifica a quem justificou; justificou a quem

chamou; chamou a quem predestinou; predestinou a quem conheceu; conheceu a quem
amou incondicionalmente, por Sua graça, antes da fundação do mundo. Ele jamais será
surpreendido por alguém em algo. Não há a
menor condição de Deus se equivocar. Ele é
onisciente, onipotente e onipresente e nada
foge da Sua soberana vontade.
Alguém pode dizer: - eu posso me reconciliar com Deus se eu quiser. Sim, se quiser, você
pode. A questão é esta: Contudo, não quereis
vir a mim para terdes vida. João 5:40. A vontade do homem caído é avessa a Deus. E a Bíblia vai mais e diz: como está escrito: Não há
justo, nem um sequer, não há quem entenda,
não há quem busque a Deus; Romanos 3:1011. Como pode acontecer isto?
Se o Espírito Santo não nos convencer do
pecado; não nos vivificar dentre os mortos espirituais; não nos der fé para crer na suficiência da graça e arrependimento para deixarmos
a autoconfiança, não teremos vontade, nem
condições de buscar a Deus.
Vou usar aqui a argumentação de A. W.
Pink. “O homem natural é incapaz de ‘vir a Cristo’. João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o
Pai que me enviou não o trouxer. A razão pela
qual ‘duro é esse discurso’, até mesmo para milhares que professam ser cristãos, é que eles
fracassam completamente em compreender
o terrível estrago que a queda provocou; e, o
que é pior, eles mesmos não se dão contam da
‘chaga’ que existe nos seus próprios corações
(1 Reis. 8:38). Certamente se o Espírito já os tivesse despertado do sono da morte espiritual,
e lhes dado ver alguma coisa do pavoroso estado em que estão por natureza, e feito sentir
que suas ‘mentes carnais’ são ‘inimizade contra
Deus’ (Romanos 8:7), então, eles não mais discordariam dessa solene palavra de Cristo. Mas
aquele que está espiritualmente morto não
pode ver nem sentir espiritualmente”.
Sendo assim, ninguém pode se reconciliar
com Deus, se o próprio Deus não o reconciliar
com Ele mesmo. “No Novo Testamento, o ato
de propiciação sempre se refere à obra de Deus
e não aos sacrifícios ou ofertas oferecidos pelo
homem. A razão para isso é que o homem é totalmente incapaz de satisfazer a justiça de Deus”.
Por isso...
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo
que nos reconciliou com Deus. Amém
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá

