ANIVERSARIANTES DA SEMANA
DIA 20/05
Alzira dos Santos Ribeiro
Denise Madureira
Graci Alves Montanini
Luci Mara Resende
Luiz Carlos Ganeo
Noezeli Aparecida Azolini
Tiago Mondek de Miranda
DIA 21/05
Andre Luis Aljarilla Berzotti
Fatima Aparecida Geremias
Maria de Fatima de Brito
Olga Moritz Grecsuk
DIA 22/05
Clelia Rubino Esteves
Felipe Ferraz de Arruda
Jessica Aparecida Francisco
Jose Luiz Aguiar Raymundo
Keila Cris Claudiano
Osmar Jatoba Junior
DIA 23/05
Cleonice Belomi de Oliveira
Dorothy de Arruda Filha
Elbiron Pereira Porto
Françoise Sartor Flores
DIA 24/05
Diego Leonardo Arruda Galiani
Michele Moraes Olivato
Paula Gomes de Andrade Silva
DIA 25/05
Celia Gordiano da Silva
Claudemir Edilson da Silva
Fabio Masiero de Miranda
Grazielly Vitorello Martins
Jociane Pedro de Mendonça
Noelia Araujo Lima
DIA 26/05
Ana Carolina Fabris Hummig
Michelle Cipriano de Sa
Vandrei Bandartchuc

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

CONFÊRENCIA - CUIDANDO DE NOSSAS CRIANÇAS

Tema: “O papel da igreja e dos pais nos ensinos de nossas
crianças”. Será realizada nos dias 25 à 27 com o Pr. Jader Borges. As palestras serão ministradas no Templo
da PIB. Abaixo os temas que serão abordados:
- Sexta 25/05 - 20:00hrs: Preocupações da Adolescência de Hoje - Riscos, Perigos e Problemas.
- Sábado 26/05 - 19:30hrs: O que prometeu lhe prometeu e não lhe entregou?
- Domingo 27/05 - 9:30hrs: A fé começa em casa.
Mais informações (43) 3372-8900 - secretaria@palavradacruz.com.br.

O presidente do Conselho de Administração, no uso
das atribuições que lhe confere o art.16 do Estatuto
da Primeira Igreja Batista em Londrina, CONVOCA os
membros da igreja para participar, em sua sede, da Assembléia Extraordinária a ser realizada hoje dia 20 de
maio de 2018, com o quórum de 2/3 dos membros em
primeira convocação, e 15 (quinze) minutos após, em
segunda convocação com quorum de 1/3 conforme
paragrafo segundo do art.17, para tratar do assunto:
ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA SANTOS.

ADOLESCENTES - MUDANÇAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE

PROGRAMAS DE TV

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.

Você sabia que todos os sábados e domin- gos 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

A IMPORTÂNCIA DA MASCULINIDADE

JOVENS - ACAMPAMENTO DE INVERNO 2018

MINISTÉRIO DE VISITAÇÃO

NOVA ENTRADA COLINA DA GRAÇA

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.

A todos os amados que desejarem uma visita pastoral,
entre em contato e agende com o pastor Dagoberto.
Tel. (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 maio R$220,00 e após maio R$230,00. As
inscrições se encerram no dia 15 de julho! Garanta a sua!

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

PREGAÇÃO
DOMINGO 20/05

DIACONIA

DOMINGO 27/05

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

DOMINGO 20/05

DOMINGO 27/05

9h30 - Joel e Elza
18h30 - Joel e Elza

9h30 - Antonio e Elza
18h30 - Antonio e Elza

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

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

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, 20 de Maio de 2018 - 2550

O ESPÍRITO DA CRUZ - AVIVAMENTO OU ANIMAÇÃO?
A menina estava saltitante contando de sua participação na reunião de louvor
na igreja de seu primo. – O culto era massa… todo mundo participava… a música
tava legal e a coreografia das danças era demais… aquela cortina de fumaça dava a
impressão da glória de Deus no templo de Salomão… cara, que show foi aquele culto,
avivado!!!
O espetáculo da alma embriagada em seus sentimentos tem sido o diapasão
para afinar o conceito de um culto avivado. A alma tomou o lugar do espírito, na igreja
atual, e o culto avivado nada mais é do que o movimento de pessoas animadas se
entretendo.
Pouca gente hoje sabe discernir o que é um avivamento e muitos o confundem
com mera animação pessoal. Define-se avivamento como a vida de Deus vivida no
espírito do ser humano; enquanto animação é um movimento frenético da uma alma
excitada.
No avivamento teremos sempre entusiasmo e alegria, mas não, necessariamente, animação. O encontro de Elias com o Senhor não foi num terremoto, nem na
tempestade, mas no sopro suave da brisa. O fato de haver agitação não significa que
há vida de Deus ali. Darrel Bridges foi exato: “avivamento não é a tampa explodindo, mas
o fundo caindo.”
As pessoas ansiosas têm dificuldade de esperar pelo avivamento. Elas imaginam como seria um, e passam a desenvolver estratégias para a concretização de
algum. Todavia, os avivamentos nunca foram produzidos pelo esforço humano, mas
pelo descanso daquele que esperar com paciência pela manifestação do Espírito de
Deus.
Gosto do que diz Walter Chantry, e este seu pensamento é perfeito: “em nosso
desejo bíblico por avivamento, precisamos recusar-nos a buscar qualquer experiência que
se proponha a eliminar nossa fraqueza natural.” Aqui reside o grande perigo, uma vez
que o avivamento não é o homem que é o protagonista, mas o Espírito Santo.
Para Edwin Orr, “a melhor definição de avivamento é ‘tempos de refrigério… na
presença do Senhor’”. Devemos clamar pelo avivamento sim, e, ao mesmo tempo, refugiar-nos diante do Senhor, pois, enquanto estivermos esperando pelo avivamento
geral, não teremos qualquer desculpa para não participar do nosso avivamento particular.
Não existe modelo, nem técnica para produzir um avivamento. “O verdadeiro
espírito do avivamento está fora do controle do organizador ou do propagandista humano.
Ele não pode ser criado por técnicas nem promovido pela tinta das impressoras”, disse
James A. Stewart. O salmista foi categórico ao dizer: esperei confiantemente pelo
SENHOR; ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmos
40:1.
Mendigos, o avivamento não é um aviamento que usamos para costurar nossos modelitos pessoais de igreja, mas um programa projetado no céu, para colocar o
povo de Deus em andamento adequado com a santidade de Jesus.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
DAS RIQUEZAS PARA FAZER AMIGOS
E eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua fazei amigos; para que, quando aquelas vos
faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Lucas 16:9.
Amizade é a forma relacional mais íntima vés das riquezas injustas. Isto é, devemos usar o dique Jesus indicou aos seus discípulos. Já não nheiro e outras coisas materiais de modo a ganhar
vos chamo servos, porque o servo não sabe o almas para Cristo e assim formar amizades que duque faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado rarão por toda a eternidade”.
Dr. Pierson afirmou com clareza meridiaamigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai
vos tenho dado a conhecer. João 15:15. Para um na: “O dinheiro pode ser usado para comprar Bíblias, livros, folhetos, e, deste modo, indiretamente,
amigo de verdade não se tem segredos.
Quando Jesus recomenda aos seus amigos as almas dos homens. Assim, o que era material e
a fazerem amigos com investimentos de origem temporal torna-se imortal, torna-se não material,
injusta, estava dizendo que fazer amigos no Rei- espiritual e eterno”. Se investimos na pregação do
no de Deus é a coisa mais séria que se pode fazer Evangelho, ajuntamos tesouros no céu.
Aqui está alguém que tem R$ 100. Ele pode
com as riquezas do mundo. Fazer amigo é o mágastar tudo num jantar ou no happy hour, mas no
ximo que podemos fazer.
Amigo, no Reino de Deus, é alguém que foi dia seguinte não há nada para mostrar. Por outro
alcançado pela graça e transformado de inimigo lado, pode investir em Bíblias. Se ele comprar cinde Deus em Seu amigo, eternamente, portanto, co exemplares da Palavra de Deus e semeá-las
ele se torna amigo dos amigos de Deus. Todos como semente do Reino, e essa semente brotar
que são amigos de Cristo são amigos dos amigos em uma colheita, não de Bíblias, mas de almas,
de Cristo. Na casa de Aba não existe aqueles que então...
Ao investir as riquezas de origem injusta, ele
são amigos de Cristo, embora cultivem inimizade
fez amigos imortais, e, quando não precisar mais
entre eles.
A riqueza no mundo tem uma origem iníqua. destas riquezas, pois estará no céu, estes amigos
Isto não significa que ao adquiri-la, fizemos com que ele fez aqui, investindo as riquezas na pregadesonestidade. Muitos armazenam suas rique- ção do Evangelho, os receberão, finalmente, nas
zas de modo fraudulento, mas isto não quer dizer habitações eternas.
O ensinamento do nosso Senhor, pelo sáque todos que acumulam riquezas o fazem com
má-fé ou dolo. Porém, as riquezas, por mais bem bio investimento das posses materiais, mostra
adquiriras que sejam, têm uma origem iníqua por que podemos participar da bênção eterna de homens e mulheres. Podemos nos certificar de que,
trás.
Se não houvesse o pecado, não haveria ri- quando chegarmos ao céu, haverá uma comissão
quezas particulares, pois tudo seria de todos. de boas-vindas dos que foram salvos por meio
Mas por causa do pecado a origem das riquezas das ofertas e orações que promoveram a pregaficou contaminada pelo egoísmo. Toda riqueza, ção do Evangelho. Essas pessoas vão nos agrapor mais honesta que seja, tem uma origem pe- decer dizendo: “Foi você quem investiupara que eu
caminosa. Mesmo assim, nós podemos usá-las esteja aqui.”
O homem geralmente é mordomo de Deus;
de modo legítimo para os fins mais elevados.
e
em
outro sentido e de outro modo, Israel foi
Nós podemos enviar dinheiro para o céu.
Como assim? Indaga alguém. Jesus disse: Não mordomo de Deus, colocado na vinha de Deus
acumuleis para vós outros tesouros sobre a ter- para cuidar da lei, promessas, alianças, adoração.
ra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde Mas em tudo, Israel foi encontrado desperdiçanladrões escavam e roubam; mas ajuntai para do seus bens.
Precisamos ter cuidado com a mordomia.
vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem Para Paul S. Rees, “mordomia não é o ato de deixar
roubam. Mateus 6:19-20. Como podemos ajun- uma gorjeta sobre a mesa de Deus; é a confissão
de uma dívida impagável contraída no Calvário”. Não
tar tesouros no céu?
“Devemos fazer amigos por nós mesmos atra- somos donos de nada aqui e não levamos nada

ANOTAÇÕES

www.piblondrina.com.br
daqui, senão as vidas que foram ganhas para
Cristo com a aplicação das riquezas de origem
injusta.
J. Blanchard afirmou que: - o dinheiro sob sua
administração pode fazer de você um missionário
no estrangeiro sem que jamais deixe sua cidade,
um evangelista sem nunca ter subido num púlpito,
um pregador-radialista sem nunca ter entrado num
estúdio, um mestre da Bíblia sem nunca ter escrito
um livro.
Jesus falando da administração dos recursos, disse: Quem é fiel no pouco também é fiel
no muito; e quem é injusto no pouco também
é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes
fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza?
Lucas 16:10-11.
Alguém disse que a graça não torna a contribuição do cristão, na obra de Deus, algo opcional. Mas também não pode ser algo obrigatório.
Não é mero dever, mas puro e santo ato de amor
e prazer. “É possível dar sem amor, mas é impossível amar sem dar.”
Foi com este pano de fundo que Robert Rodenmayer afirmou: Há três espécies de contribuição: com ressentimento, por dever e com ações de
graça. A contribuição com ressentimento diz: “Tenho
de fazê-lo”; a contribuição por dever diz: “Devo fazê-lo”; a contribuição com ações de graças diz: “Quero
fazê-lo”. E quero porque é um prazer ser um investidor em fazer amigos eternos, por amor Àquele que
nos amou.
Para William MacDonald, “se formos fiéis em
nossa mordomia do que é mínimo (dinheiro), seremos fiéis ao lidar com o que é muito (tesouros espirituais). Por outro lado, um homem que for injusto
ao usar o dinheiro que Deus lhe confiou, será injusto
quando considerações maiores estão em jogo. A relativa falta de importância do dinheiro é bem enfatizada pela expressão de que ele é o mínimo”.
Aquele que é fiel no... Esta é uma máxima
quase universalmente verdadeira. Um homem
que mostra fidelidade em pequenos assuntos,
também será em grandes; e aquele que trapaceia e defrauda em pequenas coisas, também
se envolverá em coisas maiores. A fidelidade é
necessária em assuntos pequenos, assim como
naqueles de maior importância.
Jesus mexe mais nesta questão. Se não vos
tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem
vos dará o que é vosso? Lucas 16:12. “Este versí-

culo distingue entre o que é do outro e o que é seu.
Tudo o que temos - nosso dinheiro, nosso tempo,
nossos talentos - pertencem ao Senhor e devemos
usá-los para Ele. Aquilo que é nosso, refere-se às
recompensas que colhemos nesta vida e na vida
por resultado do nosso serviço fiel a Cristo. Se não
fomos fiéis naquilo que é dEle, como Ele pode nos
dar o que é nosso”?
Jesus disse mais: Ninguém pode servir a
dois senhores; porque ou há de aborrecer-se
de um e amar ao outro ou se devotará a um e
desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus
e às riquezas. Lucas 16:13.
É totalmente impossível viver para as coisas e para Deus ao mesmo tempo. Se somos
dominados pelo dinheiro, não podemos estar
realmente servindo ao Senhor. Para acumular
riqueza, devemos dedicar nossos melhores esforços à tarefa. No próprio ato de fazer isso, roubamos de Deus o que é seu por direito. É uma
questão de lealdade dividida.
Quando os motivos são misturados, as decisões não são imparciais. Onde estiver o nosso
tesouro, aí estará o nosso coração. No esforço
para ganhar as riqueza, estamos perdendo a
vida. É completamente impossível servir a Deus
e a Mamom ao mesmo tempo. Mamom clama
por tudo o que temos e somos - nossas noites,
nossos fins de semana, o tempo que deveríamos estar dando ao Senhor. Mamom ao nos dar
algo nos consome a vida.
Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo,
em relação ao dinheiro, devem ser previdentes,
mas não acumuladores. Devem trabalhar e ganhar não apenas para ter o usufruto dele, mas
também para investir na salvação das almas. O
grande investimento dos filho de Deus no mundo é fazer amigos para a eternidade. É verdade
que “ganhamos a vida pelo que recebemos, mas
vivemos a vida pelo que damos”, ensinava Duane
Hulse.
A alma generosa prosperará, e quem dá a
beber será dessedentado. Provérbios 11:25. O
fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha
almas é sábio. Provérbios 11:30. Alguém disse
que dinheiro é como estrume, amontoado fede,
espalhado aduba e enriquece o solo. Aquilo que
nos torna ricos espiritualmente, neste mundo,
não é o que ajuntamos, mas o que espalhamos e
doamos para ganhar vidas para o reino de Deus.
Ok?
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá

