ANIVERSARIANTES DA SEMANA
DIA 17/06
Aline de Oliveira Santos
Antonio Carlos de Mello
Gercyra Capello Marques
Jose Carlos Peixoto de Souza
Newton Loesffler
Sonia Regina Gongora da Silva
Wagner da Silva Bonifacio
DIA 18/06
Adriana Dolara
Francisca Silvestre Medeiros
Renata Prestes Mori
DIA 19/06
Denise Scarpin
Helder Alge Toledo
Liliana Correia de Lima
Patricia dos Santos Nascimento
Tonia Rejane Silva Feliz
DIA 20/06
Edite Joana Ferreira
Elson Jose da Silva
Fernando Murilo Lourenço
Marcelo Alexandre de Freitas
Mario Reinaldo Rippe Basto
Marli Aguiar Torres
Rosemeire Resende de Lima
DIA 21/06
Alessandra Boetger de Oliveira
Alessandra Neiva Esteves
Alexandre Barros Fernandes Barbosa
Lidia Guimaraes Severino
Vera Lucia Magalhaes
DIA 22/06
Darci Lobato da Silva
Valdir Flora Batista
DIA 23/06
Fabiano Henrique Cordeiro
Jose Kennedy Fajardo
Marcela Cristiane Leite de Andrade
Maria de Fatima Moreira
Vanderli Maia 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.
CAMPANHA EMERGENCIAL DO MAS
Que tal doar o que não te serve mais? Ganhe um
tempinho na faxina do seu guarda roupa. Necessitamos de cobertas novas ou usadas (em bom
estado) e agasalhos, calças masculinas, preferencialmente. Aqueça quem tem frio. Contato com
Elzinha ou social@palavradacruz.com.br.
OUVIDORIA
Se você tiver alguma sugestão ou reclamação
sobre os assuntos administrativos da igreja
poderá fazer através do email ouvidoriapib@
palavradacruz.com.br. Todos os emails deverão ser identificados!
NOVA ENTRADA COLINA DA GRAÇA
Comunicamos a Igreja que, a nova entrada na
Colina da Graça, se dara pelo portão localizado
na rua Guilherme Farel, 230.

LANÇAMENTO EDITORA IDE
Já está disponível da Livraria PIB, o novo livro
do Pr. Glenio, AS MARCAS DA IGREJA NA HISTÓRIA: As 7 Igrejas do Apocalipse. “O Espírito
Santo, em sua onisciência, deixou certas informações em cada igreja, apontando para os
eventos da história. Acreditamos que você será
edificado com a leitura deste livro”. Adquira já!
PROJETO DORCA
Necessita de pessoas que saibam costurar. O
Dorca é um grupo de mulheres que confeccionam roupas para as pessoas necessitadas.
As Reuniões acontecem na Colina da Graça,
segunda e terça das 14h às 17h. Aquela que
sentir no coração o chamado, entrar em contato com a Lia (43) 99942-3355.
NOITE DE LOUVOR E ADORAÇÃO
No dia 23/06, às 19h30 teremos um tempo de
louvor e oração na Colina da Graça. Você está
convidado a participar. Não se esqueça de levar um prato de doce ou salgado e um suco ou
refrigerante.

PREGAÇÃO
DOMINGO 17/06

9h30 - Mario Rocha Filho
18h30 - Fernando Prison

DIACONIA

DOMINGO 24/06

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

DOMINGO 17/06

9h30 - Guilherme e Kezia
18h30 - Guilherme e Kezia

DOMINGO 24/06

9h30 - Vanderlei e Cristiana
18h30 - Vanderlei e Cristiana

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

JOVENS - ACAMPAMENTO DE 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 de R$230,00. As inscrições
se encerram no dia 15 de julho! Garanta a sua!

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
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O ESPÍRITO DA CRUZ - UMA TOCHA DA TUA GRAÇA
Na nossa família nuclear, os partos e parições da prole são sempre cheios de
emoções, acima da média. As coisas vão desde gravidez assistida e inadequada, até
bolsas rompidas e cesarianas com risco de morte. Quase todos os partos dos nossos 4 netos foram sempre trepidantes. Viagens às pressas e muita turbulência pelo
caminho. Nada rotineiro.
Aliás, rotina no nosso dia a dia tem pouca rotina. Os dias são quase sempre
bem cheios de fatos diferentes e inusitados. Tenho hábitos cotidianos, mas continuamente são quebrados por algum acontecimento não esperado. Depois do WhatsApp
e da internet a vida de quem exerce alguma missão espiritual ficou mais intensa e
invasiva. Vira e mexe algo fora de série pula, sem avisar, no perímetro de suas cogitações.
Mas voltando aos partos... o último também foi intenso. Tínhamos pelo menos
mais 2 semanas pela frente, segundo os cálculos, quando a bolsa da minha nora rompeu, e, no dia seguinte eu tinha um casamento de filhos de irmãos bem próximos para
celebrar. E agora? Não dava para viajar a São Paulo imediatamente. Nos compromissos do domingo e da 2ª feira, pregando num culto de comemoração do estado de Israel,
eu poderia ter quem me substituísse, mas no casamento, não. Tinha que ficar para festejar com meus irmãos.
Então, minha esposa foi com nossa filha caçula e os netinhos que passavam
uns dias em casa, alegrando o coração dos avós. No meu íntimo ficou a dor: você
poderia estar lá para receber a sua netinha Helena, (raio de sol). É verdade, mas não
sou ubíquo. Não posso estar em dois ou mais lugares ao mesmo tempo. Era a minha
crise naquele instante.
Chegava a hora do casamento, marcado para as 16:00 horas do dia 12/05 e
às 15:53 veio uma foto de Heleninha rasgando o ventre da mãe. Que emoção! Saí
chorando por entre as árvores da chácara. Ainda bem que o casamento atrasou um
pouco, mas não o suficiente para me refazer. Entrei com o coração palpitando e as
pernas trêmulas.
Queria estar em Sampa abraçando meu filho Leonardo, a nora Livia, e lamber
a cria como todo avô babão. Lembrei-me de Helena da mitologia grega, filha de Zeus
e Leda, que se tornou a mulher mais bela do mundo. Lembrei-me de Helena Keller, a
mulher cega e surda que se tornou um fenômeno da comunicação no séc XX. E, orei,
Tu que és o Pai de amor, fazes de nossa Heleninha uma tocha da tua graça neste
mundo sombrio e caótico.
Lembrando-me da Helena de Tróia, que segundo as Ilíadas de Homero, a guerra de Tróia foi causada pelo rapto da rainha Helena, esposa do legendário rei Menelau,
então eu pedi: não permitas que nossas Helenas e Lauras e Vitórias e Felipes e Pedros e Paulos e... sejam raptados por este mundo louco de gente sem a luz da verdade
do amor de Jesus.
Mendigos, precisamos da sabedoria do Alto pra criarmos os nossos filhotes
com a coerência entre o amor sem medida e a medida dos limites.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
CHAMADOS A CRER, ENTENDER E TESTEMUNHAR!
“Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos,
diz o SENHOR, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais
altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos.”
Isaías.55:8-9.

Queremos, mas não compreendemos a
lógica da graça! Justamente porque a graça não
tem lógica! Pois os pensamentos e os caminhos
de Deus estão muito acima dos nossos. Assim
como os céus estão muito acima da terra.
Recebemos a graça, pela fé – a minha
graça te basta! Disse o Senhor a Paulo, e não a
compreendemos porque ela está muito acima da
nossa capacidade intelectual. Deus faz os seus
caminhos pelos desertos e pelos mares.
Também recebemos de Deus, uma das
coisas mais importantes para se viver no mundo:
o tempo – kronos, a fim de que fizéssemos dele o
melhor uso possível. O Espirito Santo de Deus tem
ensinado a Igreja sobre os paradoxos de Deus,
que obviamente, são pensamentos contrários aos
pensamentos humanos, justamente para que a
nossa relação com Ele seja fundamentada na fé.
Fé é apoiar-se no que Deus disse.
“Na vida e na caminhada cristã em muitos
momentos seremos surpreendidos e até decepcionados com a maneira de Deus agir. Fazemos a leitura
da realidade, da situação, ponderamos as variáveis,
projetamos caminhos e alternativas para solução de
nossos dilemas entendendo que é desta maneira que
as coisas precisam acontecer, deste jeito é melhor etc.
Deus, porém, não segue nossa lógica, não caminha
nos trilhos que estabelecemos, não obedece as nossas fórmulas e não se dirige pelos nossos critérios. O
ser humano tem em si a sede do poder, de ter o controle da vida nas mãos, de entender tudo a sua volta e
controlar as variáveis determinando o chão que pisa.”
Assim muito bem escreveu nosso irmão, o Pr. Kleberson Gonçalves.
Vós sois as minhas testemunhas, diz o
SENHOR, e o meu servo, a quem escolhi; para
que o saibais, e me creiais, e entendais que eu
sou o mesmo, e que antes de mim deus nenhum
se formou, e depois de mim nenhum haverá.
Isaías 43:10.
E é justamente aí que se encontra a nossa maior dificuldade de viver pela fé. Se somos
testemunhas de Deus, somos convocados a
aparecer e dar evidências Dele, e não nossas. O
próprio Cristo veio ao mundo para testemunhar do
Pai, dizendo: Todas as coisas me foram entregues
por meu Pai; e ninguém conhece o Filho, senão

ANOTAÇÕES

www.piblondrina.com.br

o Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e
aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus
11:27. Também no Evangelho de João, está escrito: E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim
crê, não em mim, mas naquele que me enviou.
E quem me vê a mim vê aquele que me enviou.
João12:44-45. Para que se tenha a revelação e se
testemunhe do Pai, é preciso que tenhamos uma
experiência nesta ordem: Saber, Crer e Entender.
Depois testemunhar!
E é dentro da liberdade que nos foi concedida em Cristo Jesus, que podemos fazer as escolhas de vida, pelos pensamentos e caminhos
de Deus, e não pelos nossos. “Nossos sentimentos
intuitivos e hábitos bem arraigados não podem ser
defendidos; eles precisam ser reexaminados.” – Raymond C. Ortlund Jr. Por isto é que precisamos com
tanta urgência, do arrependimento!
Não raras vezes, nos encontramos sem fé
e sem entendimento! Explico: As vezes, estamos
passando por circunstâncias que não compreendemos e, mesmo usando de todos os nossos recursos, não sabemos o que fazer; e também não
cremos no Poder de Deus, porque não conhecemos completamente o Seu caráter; e também
não compreendemos o que Ele está fazendo, por
não ter fé de que aquilo é o melhor. Ou seja, é um
momento que podemos estar na mais completa
escuridão. O que fazer? Desistir ou Resistir? Nem
uma coisa, e nem outra! Render-se e deixar que
Deus tome o Seu próprio caminho e descobrir
mais tarde que o Dele era o melhor.
Uma mulher tinha um filhinho de apenas
cinco anos. Esta mulher era bordadeira. Uma vez,
ela estava bordando e o seu filhinho estava brincando no chão da sala ao lado. Olhando para cima,
ele viu aquele bordado pelo avesso e perguntou:
- Mãe, o que a senhora está fazendo? A mãe disse:
- Estou bordando, filho. Ele pensou: Que esquisito
esse bordando. Não entendeu nada, pois via pelo lado
avesso.
A sua mãe continuou trabalhando naquele
bordado. Passados alguns dias, o filho olha para
cima, vê aquele bordado pelo avesso e pergunta: Mãe, o que a senhora está fazendo? Ela respondeu:
- Estou bordando. Ele não entendeu nada e pensou:
“Que esquisito esse bordando”.

Passados mais alguns dias, o filho, olhando para cima, perguntou: -Mãe, o que a senhora
está fazendo? Ela respondeu: - Estou bordando,
filho. Então, o filho pensou: “Que esquisito esse
bordando”, pois ele via pelo lado avesso e só via
um emaranhado de linhas sem definição nenhuma.
Quando aquela mãe terminou o trabalho,
ela chamou o seu filho e lhe perguntou: - Você quer
ver o que a mamãe fez? E a criança disse: - Quero, quero! Então, a mãe pegou o seu filho no colo e mostrou,
agora pelo lado certo, pelo mesmo lado que ela estava
vendo e trabalhando. O filho, quando viu aquela
obra, os seus olhos se encheram de alegria e ele
disse: - Mãe, que lindo o seu bordando! Ela disse: Não é bordando, filho. Agora, que está pronto, é bordado.
E ela havia feito o desenho de uma fazenda: tinha casinha, vaquinhas, cavalos, árvores
e até um lago. ”Então, o filho percebeu que o que
estava faltando para ele entender o desenho era ver
pelo mesmo lado que a sua mãe estava vendo.”
Podemos ver a vida pelo avesso, do chão,
olhando para as circunstancias, ou, pelo lado certo, sentados no colo do Pai, olhando para a Cruz
de Cristo!
“Deus não joga dados com o Universo”, disse
Einstein, ao explicar que não se conformava com
o caráter probalístico defendido pelo “Princípio
da Incerteza” de Heisemberg. Ou seja, Deus não
conta com a sorte, porque não vive no tempo do
homem (kronos), que tem passado, presente e
futuro; Deus habita no kairós, onde tudo já está
consumado, pois, como as Escrituras nos revelam: Ele é o EU SOU, e tem a plenitude dos tempos em Suas mãos.
Confia no SENHOR de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele
endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos
teus próprios olhos; teme ao SENHOR e aparta-te do mal. Provérbios 3:5-8.
“Nossas expectativas de Deus, são muito
pequenas. A lógica da graça ainda não se incorporou
em nós;” escreveu Raymond C. Ortlund Jr.
Sempre seremos surpreendidos pela
vontade de Deus, pois, os Seus pensamentos são bem mais altos do que os nossos. Sua
perspectiva, seus desígnios, seus planos e seus
propósitos estão muito além dos nossos. Deus
vê a eternidade e a nossa história como um todo.
Ele projeta caminhos onde não existem e onde
não haveria a mínima possibilidade de existir,

pela nossa lógica!
O homem vê pelo comportamento, mas
Deus, vê pelo coração. Jesus disse a Pedro: ...O
que eu faço, não o sabes tu, agora, mas tu o
saberás depois. João 13:7. Veja que para que o
seu comportamento de lavar os pés dos discípulos fosse compreendido, Jesus trabalhou com os
advérbios de tempo: “agora” e “depois”. Mesmo
assim, Pedro não entendeu, mas creu na Palavra
de Jesus e se resignou.
Creia e entenda: Enquanto se diz: Hoje,
se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso
coração, como foi na provocação Hebreus 3:15.
Creia!!! O entendimento virá depois, por revelação. Não queira primeiro entender, porque a
graça de Deus não tem lógica para o homem. Não
entendemos tão grande salvação!
Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar! Morreu na Cruz e nos atraiu no Seu corpo,
para nos fazer morrer juntamente com Ele! Ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a Sua vida!
Ele veio para nos livrar do desejo de ser como
Deus, e nos fazer filhos. Assim como está escrito:
Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos; logo, todos
morreram. E ele morreu por todos, para que
os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne; e, se antes
conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não
o conhecemos deste modo. E, assim, se alguém
está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram novas. 2
Coríntios 5:14-17.
Novas criaturas, novos pensamentos,
novos caminhos, porém, os do SENHOR, e não
os nossos. Assim como nos ensinam as Escrituras: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que
fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos
outros em amor, esforçando-vos diligentemente por
preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz;
há somente um corpo e um Espírito, como também
fostes chamados numa só esperança da vossa vocação; há um só Senhor, uma só fé, um só batismo;
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age
por meio de todos e está em todos. Efésios 4:1-6.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro
em ocasião oportuna. Hebreus 4:16
Mario Rocha Filho

