ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 12/08

Clarinda Marizelda Santana
Edicleia Santos Moscardini
Edima Arruda da Mota
Jomar Joel de Castro Rezende
Rafael Godinho Palhano
Silvana Clara Machado Melo
Silvana Fatima Troca

DIA 13/08

Elisabeth de Jesus Capelo
Rosely Bockhorny dos Santos

DIA 14/08

Antonio Laurindo dos Santos
Cilene de Oliveira Gordo
Jose Francisco de Souza
Luciano Ferreira Maia
Maria Angela Patrial Cordeiro
Maria Nunes do Amaral Gomes
Rafael Monteiro de Castro Fertonani
Simone Rodrigues da Silva

DIA 15/08

Andre Gois Arruda
Celia Regina de Souza Moura
Jorge Kaoro Yamakami
Ruti Oliveira Rodrigues da Silva
Sebastião Modesto Santiago

DIA 16/08

Aline Claudia da Silva
Diogo Antonio Gimenez
Fernando Munaretto Gouveia
João Henrique Bockhorny
Maria Elisabeth Verri

DIA 17/08

Alex Adriani de Andrade
Aline Geremias Cavallaro Abbe
Diego Resende Faria
Eder Justo Betteto
Gabriela Comini Dias
Geovanei Leal Bandeira
Mariana Siqueira Isper Breve
Vinicius Gracia Menck

DIA 18/08

Adelia Yuribo Lopes
Carla Caroline jorge
Carmen Suely Mendes
Kizze Aparecida dos Santos
Maria Luiza Zuba de Oliva
Regina Pereira Demario
Ursula Roschana de Oliveira
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.

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

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

O presidente do conselho de administração, no
uso das atribuições que lhe confere o estatuto da
Primeira Igreja Batista em Londrina, convoca os
membros da igreja para participar, em sua sede,
da assembléia extraordinária a ser realizada no
dia 12 de agosto de 2018, às 10:00 horas, com
quorum de 1/3 dos membros em primeira convocação e com qualquer número em segunda convocação, 15 minutos após a primeira, conforme
disposto no inciso II do art. 15 do estatuto, para
tratar do seguinte assunto: CONSAGRAÇÃO, NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DE PASTORES;

DESAPEGUE-SE

Atenção! No dia 6 de OUTUBRO das 9 as 17 horas faremos um novo bazar para beneficiar alguns projetos da igreja. Traga roupas, calçados
e louças. As doações já podem ser entregues
aqui na recepção da PIB LONDRINA. Doe somente aquilo que está em PERFEITO estado.
Para maiores informações ligue (43)3372-8900.

JOVENS - CULTO

Todo sábado, às 19:30, o Ministério de Jovens
Livre em Cristo realiza o culto de jovens da PIB.
Todos os jovens à partir de 16 anos estão convidados para participar!

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!
MINISTÉRIO DE VISITAÇÃO
A todos os amados que desejarem uma visita
pastoral, entre em contato e agende com o pastor
Dagoberto. Tel. (43) 99993-7316.

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

O presidente do conselho de administração, no
uso das atribuições que lhe confere o estatuto
da primeira Igreja Batista em Londrina, convoca os membros da igreja para participar, em sua
sede, da assembléia extraordinária a ser realizada no dia 22 de agosto de 2018 - quarta-feira,
às 20:30 horas, com quorum de 1/3 dos membros em primeira convocação e com qualquer
número em segunda convocação, 15 minutos
após a primeira, conforme disposto nos incisos
IV e XIV do art. 15 do estatuto, para tratar dos
seguintes assuntos: a) ELEIÇÃO DE UMA COMISSÃO DE 03 (TRÊS) MEMBROS EFETIVOS
QUE, EM CONJUNTO COM O CONSELHO MINISTERIAL, INDICARÃO OS MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCAL E DIACONAL DA IGREJA, PARA O PRÓXIMO BIÊNIO
2019/2020 e b) ELEIÇÃO DE UMA COMISSÃO
PARA TRATAR DA REFORMA DO ESTATUTO.

JUNIORES - ACAMPAMENTO

Tema: Na verdade, na verdade vos digo que,
se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer,
fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto. João
12:24. Data: 21,22 e 23/09/2018. Investimento:
R$150,00 cada criança. Idade: 07 a 12 anos. Prazo para inscrição até o dia 12/09/2018.

ADULTOS - ACAMPAMENTO

Nos dias 17, 18 e 19 de Agosto teremos o 1º
Acampamento de Adultos da PIB Londrina no
Acampamento Canaã. Será um momento de estudarmos a Palavra entre irmãos e compartilhar
experiências em Cristo! Investimento: R$ 190,00
(por pessoa). Inscrições nos finais dos cultos
e com Patricia (43)99171-7179 e Cirlene. (43)
99142-1171. Venha Participe!!!

PREGAÇÃO
DOMINGO 12/08

DIACONIA

DOMINGO 19/08

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

DOMINGO 12/08

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

DOMINGO 19/08

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

HORÁRIOS DE CULTO
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, 12 de Agosto de 2018 - 2562

O ESPÍRITO DA CRUZ - O CRONOS E A CRUZ
Cronos é cruel. Enquanto andava com minha esposa no centro de Atenas vi
uma turminha dos desgastados pelo tempo, manquejando naquelas calçadas milenares. Entre monumentos da história e a história dos mancos que Cronos havia feito a
sua cronificação, não podemos dizer muito, só podemos dizer: Cronos é cruel com a
carcaça dos anciãos.
“Cronos (Κρόνος) na mitologia grega é o mais jovem dos titãs, filho de Urano, o
céu estrelado e de Gaia, a terra. Cronos, o rei dos titãs e o grande deus do tempo, sobretudo
quando este é visto em seu aspecto destrutivo, o tempo inexpugnável que rege os destinos
e a tudo devora.” É isto. Ele consome tudo com o seu passar cadente. As velhinhas e os
velhotes caquéticos de Atenas apenas refletiam as marcas da crueldade de Cronos,
que a ninguém poupa. O tempo é inflexível em sua truculência cotidiana e eu já o sinto.
Entramos na loja da Attica para encontrar-nos com alguém e enquanto ali esperávamos a pessoa, minha esposa foi comprar um cosmético e eu fiquei assuntado
o movimento. Foi aí que vi um carcomido de Cronos se dirigir a uma vitrine de perfumes e, como quem não quer nada, começa a se perfumar com o frasco que era
usado para o comprador poder experimentar a fragrância. O velhusco se banhava
com o perfume, então a vendedora o interpela e chama o segurança, que logo aparece para repreendê-lo.
O segurança era um jovem mastodonte e o velhote um cisco, mas havia muitos olhares na loja e nessa hora ninguém ousaria triscar num idoso. Eles têm direitos.
O velho velhaco disfarçou e ficou ali com uma cara de bebê que tinha sujado as fraldas. Depois de um tempinho saiu todo cheiroso, como se nada tivesse acontecido.
Fiquei pensativo. Interessante! Cronos havia consumido o velhote no seu físico
e tudo parecia murcho, mas a alma vigarista do astuto continuava robusta roubando
a cena. Vi que ele não era um fracote psíquico, ainda que fosse um fracasso moral. A
alma nunca se desestima com o tempo, pode até se desmontar, mas continua querendo levar vantagem.
Saímos dali e passamos em frente ao Areópago, onde Paulo pregou e pensei
que aquela pregação teve um equívoco. De todas as mensagens do livro de Atos esta
é a única pregação que não abordou a cruz. Paulo teve pouco resultado em Atenas
porque ele omitiu apenas aquilo que pode tirar a alma do controle da vida. Só a cruz,
Staurós, pode instaurar um novo estilo de vida numa pessoa caída. Sem a mensagem
da cruz não há libertação de um ser humano trapaceiro. O egoísmo precisa morrer
para que haja restauração da alma.
Mendigos, sem a cruz não podemos seguir a Cristo. Mas “a crucificação é algo
feito para nós; não é algo que fazemos em nosso favor. Só podemos iniciá-la tomando a
cruz, mediante uma decisão completa e honesta.”Não há outra jeito de viver a vida cristã
a não ser mediante contínua morte para o eu, na cruz, com Cristo.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
A SÃ DOUTRINA - A PREGAÇÃO DA PALAVRA
Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, cercar-se-ão de
mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos; e se
recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4:3-4.
Vamos começar uma série de estudos plicado ouvir a verdade.
sobre a sã doutrina. Primeiro, uma visão geral
Há vários enfoques sobre a verdade
e depois detalhar as varias doutrinas. O que de alguns pontos de vista: a verdade pode
Paulo, o apóstolo aos gentios, quis dizer com ser vista como lógica, filosófica, teológica ou
a expressão “a sã doutrina”? - “A sã doutrina é ideológica. Se for lógica significa que os termos
um resumo dos ensinos bíblicos que são fiéis à coincidem com os objetos do conhecimento.
Bíblia quanto úteis à vida”.
(Se falo caneta e mostro o cão não há lógica).
O que é doutrina? É a didascália ou o Filosófica é quando o conhecimento coincide
ensino adequado que corresponde à verdade com a realidade dos fatos. (A luz brilha no esem Jesus. Mas não foi assim que aprendestes curo). Teológica é quando os fatos conhecidos
a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e coincidem com aquilo que é. (O crente está
nele fostes instruídos, segundo é a verdade crucificado como Cristo). Ideológica, quando
em Jesus. Efésios 4:20-21. A doutrina bíblica o conceito é sustentado por uma ideologia.
é o ensino da verdade em conformidade com (Tudo que é prático é verdadeiro).
Jesus.
A verdade significa aquilo que é, e não
O leito de interpretação da Bíblia é a aquilo que eu acho que seja. Aquilo que é, é o
pessoa e obra de Cristo Jesus. Fora disto é que significa a palavra latina verus. O que é, é,
hermenêutica insana. Muita gente, “em vez e o que não é, não é. Não adianta tentar fazer
de seguir uma Pessoa viva, está seguindo o o que não é, ser, nem o que é, não ser. Então,
“manual.” Suas decisões estão governadas por só Jesus é a Verdade em si.
versos bíblicos sem conferir com Jesus, se as
Isto é o verus ou aquilo que é, sem insuas interpretações realmente harmonizam terpretação. Quando entra algum tipo de incom a pessoa Dele. Neste sentido, essas pes- terpretação, o que se pode conhecer é uma
soas têm sido enganadas. Pensando que já en- realidade e não a verdade. Essa é uma das
tendem a Bíblia, falham em conhecer a Pessoa diferenças entre a verdade e a realidade. A
que está revelada nela.” Não conhecem a Ver- realidade é a verdade interpretada.
Contudo “não é suficiente ter comunhão
dade encarnada.
O que é a Verdade? A pergunta de Pi- com a verdade, pois esta é impessoal. Precisamos
latos a Jesus. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a ter comunhão com o Deus da verdade.” A verdade
verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus de Deus precisa, de fato, ser conhecida por relae lhes disse: Eu não acho nele crime algum. cionamento com o Deus da verdade. Richard SibJoão 18:38. Aqui vemos embutida a falta de bes disse: “a água não se perde quando é despejainteresse dele, em ouvir, e o silêncio de Je- da no mar, pois ali ela está em seu próprio ambiente.
sus, em explicar. Um dos grandes problemas O cristão não se perde quando se lança sobre seu
da verdade é a dificuldade em explicá-la, e Senhor, sobre seu Salvador.”
O que é a sã doutrina? É o ensino sadio
outro, a dureza em ouví-la. Muitos dos seus
discípulos, tendo ouvido tais palavras, dis- e verdadeiro do Evangelho de Jesus Cristo. O
seram: Duro é este discurso; quem o pode Evangelho é a comunicação de Deus em Crisouvir? João 6:60.
to. É a Verdade encarnada. O Evangelho é a
É difícil explicar a verdade de Deus e Verdade do poder de Deus. Pois não me enmais ainda duro é ouvi-la. A. A. Hodge dizia: “A vergonho do evangelho, porque é o poder de
verdade de Deus é uma amplitude sem limites. Deus para a salvação de todo aquele que crê,
As definições foram feitas para os homens, não primeiro do judeu e também do grego; visto
os homens para as definições.” E como é com- que a justiça de Deus se revela no evangelho,

ANOTAÇÕES
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de fé em fé, como está escrito: O justo viverá
por fé. Romanos 1:16-17.
O que é sã? A palavra aqui é hugiaino,
no grego, (estar bem) derivado de hugies
(fazer alguém completo) derivada de auxano (fazer crescer). Do ponto de vista essencial só Deus é Santo ou são. São, sã, sadio,
do ponto de vista espiritual, é tudo o que nos
faz equilibrados e adequados com a verdade,
tanto lógica ou racional, como teológica ou
espiritual, mas sempre vinculada ao Santo
de Deus, Jesus.
A sã doutrina é um tema exclusivamente Paulino, talvez, porque o apóstolo
Paulo conhecesse muito bem essa doutrina
misturada, ele tratou de especificar a doutrina pura, apenas com a cruz e o sangue, sem
o suor ou sem o esforço da carne.
Apesar do plano espiritual transcender
a razão, ele não é ilógico. Podemos dizer que
precisamos da lógica até ao seu limite. Daí
pra frente dizemos que esse plano é alógico, ou seja, está além e acima da lógica, mas
nunca será ilógico. Precisamos viver dentro
do culto racional ou cultura racional, mas sob
o domínio da revelação relacional.
A revelação não é eureca ou uma mera
descoberta humana, mas uma dádiva divina. Não é uma conquista da mente, embora
a mente seja participante do processo, mas
um insight espiritual. É um estalo ou clique
transcendente. É a iluminação do Espírito de
Deus no espírito do ser humano de modo sobrenatural.
A mensagem do Evangelho não é um
assunto para a mente natural, em si. Ora, o
homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura; e
não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem
espiritual julga todas as coisas, mas ele
mesmo não é julgado por ninguém. Pois
quem conheceu a mente do Senhor, que o
possa instruir? Nós, porém, temos a mente
de Cristo. Coríntios 2:14-16.
Não é um tema tão simples assim
como sustentam os periféricos. A mensagem do Evangelho é por revelação divina
ao espírito do se humano. É a isso que as
Escrituras se referem quando dizem: “Olho

nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente
nenhuma imaginou o que Deus preparou para
aqueles que o amam”. Mas foi a nós que
Deus revelou estas coisas por seu Espírito.
Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os
segredos mais profundos de Deus. 1 Coríntios 2:9-10 (NVT.)
Há muitos que simplificam a mensagem do Evangelho numa tentativa de
torná-la palatável e cognoscível para a mente natural, esquecendo-se que ela só pode
ser assimilada de modo sobrenatural, isto
é, por revelação do Espírito Santo. A mente
natural não tem possibilidade de entender a
realidade espiritual.
A sã doutrina fundamenta-se de A a
Z na graça de Deus e é absolutamente centralizada na obra e pessoa de Cristo, bem
como, efetuada apenas pela Trindade.
A experiência na vida espiritual cristã começa com a pregação do Evangelho. E
disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o
evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. O
homem natural está morto espiritualmente
e só é vivificado pela pregação do Evangelho.
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos
vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Não
há vida espiritual no homem caído.
É a pregação do Evangelho que gera
vida espiritual, fé e arrependimento no
homem natural. A vivificação espiritual do
ser humano antecede a sua reação espiritual. A Trindade salva os mortos espirituais
pela pregação do Evangelho. Porque não me
enviou Cristo para batizar, mas para pregar
o evangelho; não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura
para os que se perdem, mas para nós, que
somos salvos, poder de Deus. Pois está
escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios
e aniquilarei a inteligência dos instruídos.
Onde está o sábio? Onde, o escriba? Onde,
o inquiridor deste século? Porventura, não
tornou Deus louca a sabedoria do mundo?
Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo
não o conheceu por sua própria sabedoria,
aprouve a Deus salvar os que crêem pela
loucura da pregação. 1 Coríntios 1:17-21.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá

