ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 26/08

Flavio Alberto Silva Olivony
Geraldo Alves Ferreira
Marcia Cristina Cianca
Patricia Luiza Santos do Carmo

DIA 27/08

Barbara Cristina Busolo
Gisele Tomita Brunelli Santos
Ildefonso dos Santos Junior
Iracema Lins
Lucas Serafim Arruda
Mauro Sergio Teixeira
Rachel Galvão Moreno
Sandra Maria da Silva Torres

DIA 28/08

Beatriz dos Santos Dias
Gabriel Pereira Ramos Ribeiro
Ivanilse Maia Storer
Lucas de Oliveira Barioni
Ramon Moreno
Silvana Alves da Silva

DIA 29/08

Clarice Lima Castro Gerhardt
Gisele Elaine Michitichuc
Nilsa Midori Shimizo

DIA 30/08

Gabriel Araujo Lucarevisk
Janaina Faria Silva
Maria Aparecida Queiroz
Maria Cristina Miguel Garrote
Miria Cristina Yamashita
Osorio Fumihiro Takahira

DIA 31/08

Ana Paula Gonçalves
Eliana de Fatima Saldanha
Giovana de Mari Alves Nunes
Marlene Mota Manzato
Solange Costa de Oliveira

DIA 01/09

Jose Erivan Barros
Kleber Nora Caetani
Lourdes Aparecida Bueno Viana
Maria Ines Guassu
Silas Ribeiro da Silva
Thiago Takeshi Francisquini
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

ATENÇÃO ADOLESCENTES

Na 1ª semana de setembro começaremos as células de adolescentes. Pais, se programem e levem seus filhos. Inicialmente teremos 3 células:
1- Quintas-feiras às 19:30h na casa do Fernando (Jd. Quebec) juntamente com o Lincoln e o Ivo.
Fernando: (43)99945-5019.
2- Sábado às 16:00h na casa da Patricia (Centro) com a co-liderança da Rafaela. Patricia:
(43)99171-7179.
3- Sábado as 16:00h na casa da Gizelli (Jd. Itatiaia)
com a liderança da Isabela, Giovana e Abraão. Isabela: (43)99812-0019.
Escolha um grupo e participe!

CASAIS - ACAMPAMENTO

Nos dias 26, 27 e 28 de outubro teremos nosso
ACAMPAMENTO DE CASAIS no Acampamento
Canãa. Venham participar conosco desse tempo
precioso de aprendizado e comunhão. Investimento: 380,00 reais (o casal). Inscrições nos finais
dos cultos e com a Patricia (43)99171-7179.

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)99126-7626.

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.

JUNIORES - ACAMPAMENTO
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!

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.

JOVENS - CULTO

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.

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!

PREGAÇÃO
DOMINGO 26/08

9h30 - Márcio Fróis
18h30 - Mario Rocha Filho

DIACONIA

DOMINGO 02/09

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

DOMINGO 26/08

9h30 - Carlos e Maria
18h30 - Carlos e Maria

DOMINGO 02/09

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

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, 26 de Agosto de 2018 - 2564

O ESPÍRITO DA CRUZ - PEQUENOS DISSABORES
Saímos do hotel, em Atenas, às 03:30 horas, rumo ao aeroporto. O nosso voo
estava marcado para 06:00 e tínhamos que estar lá 2 horas antes. Tudo nos conformes: checkout feito com antecedência, taxista pontual e lá fomos. Estava tudo
certo.
O primeiro dissabor. O chofer do táxi fazia parte dos trambiqueiros de turistas
e me passou a perna em € 7,00 euros no troco, mais de R$ 30,00. No dia anterior
outro já havia tentado lesar-me em € 45,00 euros, mas eu estava bem acordado na
hora. Não é só no Brasil que tem pilantras de carteirada. O mundo está cheio desta
espécie ladina.
Fomos para a fila a fim de fazer o checkin para Lisboa. Não tivemos dificuldade,
só com o mau-humor do atendente, mas isto é até previsível. Trabalhar de madrugada não deve ser fácil. No entanto, o cabra fez uma pegadinha conosco. Eram dois
trechos: Atenas- Istambul e Istambul-Lisboa. No primeiro, voo de 50 minutos, ele nos
colocou num lugar até bom e juntos, mas no segundo voo, de cerca de 5 horas, ele pôs
a minha esposa na poltrona central da penúltima fila e a mim atrás dela, na última.
Cadeirinhas enjoadas!
Este lugar é muito desconfortável, não tem onde pôr os cotovelos e ficávamos separados. Não vimos aquilo na hora, só pouco antes do embarque em Istambul.
Minha esposa já sentiu o golpe e fez o seu protesto. Senti que seria um voo desagradável e orei: - Senhor faz um milagre! Mas por que milagre numa coisinha tão tola?
Deus é de detalhes.
Para Deus não há problemas tão grandes que Seu poder não possa resolver,
nem coisas tão insignificantes que Seu amor não possa se interessar. Entramos no
avião depois de alguma muvuca e fomos para os lugares marcados. Carmita falou
com a aeromoça se seria possível uma troca. Com muita gentileza ela nos assegurou
que seria possível se a aeronave não estivesse cheia. Ficamos ali esperando... e entra
gente... e entra gente.
Chegou o momento de tentar a troca com uma jovem de cabelo esverdeado,
mas a criatura, que ia apenas mudar de lado ficando na mesma posição, no corredor,
se fez de indiferente e tratou a aeromoça com secura. Sem qualquer contestação a
aeroviária foi à frente e achou três lugares livres. Estes lugares que o atendente em
Atenas não nos colocou foi designado por Aba, para que nós aprendêssemos que é
Ele quem cuida dos seus filhos.
“Deus conhece-nos totalmente e cuida de nós a despeito desse conhecimento.” A
coisa mais significativa para os filhos de Deus é saber que o Pai está no controle dos
voos dos pardais, como também dos que padecem com o mau humor dos atendentes.
Mendigos, o cupim é bichinho pequeno, mas acaba com o madeiramento de
um casarão. Os pequeninos dissabores são responsáveis por grandes frustrações.
Precisamos aprender que o poder de Deus é suficiente para transformar o caos do
universo, bem como, a confusão de nossa alma raquítica e ranheta.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
VÓS SOIS A LUZ DO MUNDO
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte; nem
se acende uma candeia para colocá-la debaixo
do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os
que se encontram na casa. Assim brilhe também
a vossa luz diante dos homens, para que vejam as
vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que
está nos céus. Mateus 5:14-16.
Essa afirmação de Jesus está inserida no
famoso “Sermão da Montanha” e é a conclusão da
primeira seção desse sermão. Essa primeira seção
é composta pelas chamadas “Bem-Aventuranças” e
apresenta as características de um “Bem-Aventurado”. Bem-aventurado significa “Feliz” ou “Bendito” e,
na Bíblia, é uma expressão que se refere a alguém
que desfruta da vida de Cristo em seu interior.
É muito interessante que, de forma bem
didática, somente depois de apresentar o perfil do
caráter do regenerado é que o Senhor Jesus apresenta o resultado dessas características no mundo. E por que isso é tão importante? Porque muitas vezes tendemos a inverter a ordem das coisas,
procurando exercer influência no mundo sem antes ter a realidade das bem-aventuranças em nossas vidas. O nome disso é religiosidade e hipocrisia.
O Senhor Jesus afirma que somos a luz do
mundo. Pense na luz. A luz aquece, ilumina, guia,
fertiliza, alimenta, dá saúde... A luz é absolutamente necessária à vida! Uma vez que compreendemos a grande importância da Luz, as palavras de
Jesus “Vós sois a luz do mundo” ganham uma relevância muito maior em nossa percepção, pois elas
nos ensinam que na vida do cristão há algo muito
peculiar e imprescindível para o mundo.
Perceba também que, ao proferir estas palavras “Vós sois a Luz do mundo”, Jesus não estava
se dirigindo aos poderosos da época! Ele estava falando aos discípulos! O que distingue o verdadeiro
crente das outras pessoas não é a posição social,
a inteligência, a força, o carisma ou a eloquência.
O que distingue o cristão do restante do mundo é
o caráter, ou melhor, o Caráter de Cristo presente
e crescente na vida do regenerado. Aquele que já
passou pela experiência do Novo Nascimento tem
em si mesmo a Vida de Cristo e isso lhe confere um
caráter totalmente diferente das demais pessoas.
As qualidades descritas nas bem-aventuranças são características de Cristo. Porém, em
Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte:
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive
em mim; e esse viver que, agora, tenho na carne,
vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a
si mesmo se entregou por mim. Somente através
da Vida de Cristo em nós, somos tornados aptos a
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sermos humildes, mansos, misericordiosos, pacificadores, sensíveis, etc., pois essas características
são Dele e serão elas que irão brilhar no mundo.
Quem somos nós, então? Porque Deus,
que disse: Das trevas resplandecerá a luz, ele
mesmo resplandeceu em nosso coração, para
iluminação do conhecimento da glória de Deus,
na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em
vasos de barro, para que a excelência do poder
seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Aí está
a descrição do que somos em nós mesmos. Vasos
de barro, porém, em nosso interior, temos um tesouro.
Outra linda descrição dessa maravilhosa
obra está em Gênesis 1:1-3: No princípio, criou
Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava
sem forma e vazia; havia trevas sobre a face do
abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as
águas. Disse Deus: Haja luz; e houve luz. Antes
da regeneração o coração do homem é assim: sem
forma, vazio, escuro... Mas quando o Senhor disse:
“Haja Luz”, então houve Luz. Você já recebeu essa
Luz em seu coração? Já experimentou a iluminação
do Espírito Santo? Aqui eu quero fincar uma primeira estaca: Luz no Coração. Precisamos ter a Luz
de Cristo em nosso coração antes de sermos Luz
no mundo.
Tendo a Luz de Cristo em nós, é imperativo que a brilhemos. A luz não tem utilidade para
si mesma. Sendo cristãos, jamais poderemos viver
apenas para nós mesmos, como vivem as demais
pessoas. A verdadeira Graça não pode ser apagada
ou escondida, ao contrário, ela é notória e deve ser
vista. Temos o Espírito Santo? Então há de haver
O Fruto do Espírito! Perceba a semelhança entre
as bem-aventuranças e o Fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é:
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei.
A primeira estaca que eu quis fincar neste
estudo é “Luz no coração”. A segunda estaca que
pretendo fincar se encontra no livro do Êxodo
10:21-23. Então, disse o SENHOR a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a
terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve
trevas espessas sobre toda a terra do Egito por
três dias; não viram uns aos outros, e ninguém
se levantou do seu lugar por três dias; porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Quando o Senhor julgou o Egito através da
penúltima praga, a praga das trevas, o relato bíblico nos informa que essas trevas eram tão densas

como se pudessem ser apalpadas. Podemos dizer
que esta frase descreve perfeitamente os dias de
hoje: dias de densas trevas.
Esse mundo pode ser definido como um
mundo de densas trevas, no entanto, o texto nos
diz que o povo de Deus tem Luz em suas habitações. Agora, juntemos esse texto à declaração
de Jesus em Mateus 5:16 e vejamos que belo
quadro se forma: Luz dentro do lar e Luz diante
dos homens. Luz particular e Luz pública.
Todos nós que nascemos de novo somos
sacerdotes universais e fomos chamados, tanto como indivíduos, quanto como famílias, à Comunhão do Senhor e é a partir desta comunhão
que resplandeceremos a Luz de Cristo que está
em nós neste mundo de tão densas trevas.
O problema é que, assim como quando
um cristão brilha sua luz neste mundo o nome
de Deus é glorificado, quando um cristão deixa de
brilhar e se torna apagado, é o nome de Deus que
fica sob júdice, pois, como está escrito, o nome
de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Romanos 2:24.
Como podemos ser Luz do Mundo? Nosso
Senhor disse “Vós sois a Luz do mundo”, mas também disse “Eu sou a Luz do mundo” (João 8:12). Essas duas afirmações precisam ser consideradas
juntamente, pois o cristão só funciona como “luz
do mundo” por causa da relação vital que vivencia
com Aquele que É a Luz. Como podemos, então,
viver uma qualidade de vida que reflita a Luz de
Cristo?
O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito
Santo, nos responde em sua epístola aos Romanos 6:6. Sabendo isto: que foi crucificado com
ele o nosso velho homem, para que o corpo do
pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado
como escravos. E também em 2 Coríntios 4:10.
Levando sempre no corpo o morrer de Jesus,
para que também a sua vida se manifeste em
nosso corpo.
A nossa Luz vem do Senhor e ela é mantida e conservada por Ele mesmo. Vejamos como o
Espírito Santo, através do apóstolo João, confirma
essa verdade: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do
testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no
dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande
voz, como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e
Laodicéia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouroe, no
meio dos candeeiros, um semelhante a filho de
homem, com vestes talares e cingido, à altura do

peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve; os
olhos, como chama de fogo; os pés, semelhantes
ao bronze polido, como que refinado numa fornalha; a voz, como voz de muitas águas. Tinha
na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe
uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto
brilhava como o sol na sua força. Quando o vi,
caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre
mim a mão direita, dizendo: Não temas; eu sou
o primeiro e o último e aquele que vive; estive
morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos
séculos e tenho as chaves da morte e do inferno.
Apocalipse 1:9-18.
Ao ouvir aquela voz, João se vira e vê o
nosso Senhor Jesus vestido com vestes sacerdotais andando por entre os candeeiros. Isso nos
remete imediatamente à figura do Sumo Sacerdote descrito no Antigo Testamento que, entre
outras tarefas, tinha a responsabilidade de manter acesas as chamas dos candeeiros. Os candeeiros simbolizam a Igreja e, na visão de João,
Jesus está andando como que cuidando da luz
dos candeeiros.
Agora vejamos o que diz Hebreus 4:1416: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como
grande sumo sacerdote que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa confissão. Porque
não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas; antes, foi ele
tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de
recebermos misericórdia e acharmos graça para
socorro em ocasião oportuna. Esse texto atesta
o ministério sacerdotal de Cristo e nos ajuda a entender o que Jesus está fazendo junto aos candeeiros, na visão de João.
Jesus Cristo está cuidando da Igreja, mantendo aceso o fogo com o azeite do Espírito e
aparando os pavios queimados com as espevitadeiras para manter a luz do testemunho brilhante.
Jesus está trabalhando na Igreja, nos alimentando com seu Espírito, nos corrigindo e encorajando
com Sua “espevitadeira” para sermos Luz neste
mundo de trevas. Essa obra também é dEle. E
esse trabalho de Jesus não se limita apenas àqueles irmãos do passado. Jesus continua em nosso
meio, efetuando essa mesma obra.
A nossa Luz vem do Senhor e por Ele ela é
mantida, mas Ele ordena que a brilhemos neste
mundo tenebroso. Que a Palavra de Deus não encontre resistência em nossos corações. Dependemos de Deus tanto para compreendermos essas verdades quanto para colocá-las em prática.
Que a Luz de Cristo brilhe em nossas vidas, para a
glória dEle e para o bem das nossas almas. Amém.
Márcio Fróis

