ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 02/09
Isabela Fernanda Larios
Mazilia de Almeida Rocha
DIA 03/09
Camila Grizzo E. Libios
Carlos Eduardo Silva Costa
Flaicon Jose Bonifacio
Manoel Giuseppe Cruciol
Miguel Bulgacov
Neide do Espirito Santo Farah
Valter Luiz Cardoso Santos
DIA 04/09
Cristina Biazzini Artacho
Diva Cobo Pinela
Luiz Carlos Migliozzi
Maria Luiza Agata
Nara Gaschler
Pedro Ferreira Couto
DIA 05/09
Haudrey Miranda de Paiva
Pablo Araujo Ferrari
Wagner Vieira Conti
DIA 06/09
Adriano Oliveira Santos
Natalia Barcellos Loeffleer
Victor Hugo dos Santos
DIA 07/09
Angelica de Martini
Carolina Fernandes
Juliano Monteiro Gaspar
Roberto Pedalino
Sergio Aparecido Cardozo
Waldeci João da Silva
DIA 08/09
Ireni Vieira Machado
Maria Luiza Jabur
Odair Carlos da Mota
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!

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.

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!

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.

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, com a Patricia (43)99171-7179 e Cirlene (43) 99142-1171.

OUVIDORIA
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.

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!

PREGAÇÃO
DOMINGO 02/09

DIACONIA

DOMINGO 09/09

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

DOMINGO 02/09

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

DOMINGO 09/09

9h30 - Vanderlei e Cristina
18h30 - Vanderlei e Cristina

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
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O ESPÍRITO DA CRUZ - COMUNISMO OU CRISTIANISMO ?
“Em sua juventude, Karl Marx afirmava ser e vivia como um cristão. O seu primeiro trabalho escrito tem o título de: “A união dos fiéis com Cristo,” no qual lemos estas
bonitas palavras: – “através do amor de Cristo nós voltamos nossos corações simultaneamente com nossos irmãos que estão intimamente ligados a nós e por quem Ele deu
a si mesmo em sacrifício”. Depois disso se tornou ateu. (cita Richard Wurrnbrand).
Lenin, pseudônimo de Vladimir Ilyich Ulyanov filho de mãe luterana e pai
judeu convertido à igreja ortodoxa, tornou-se ateu aos 16 anos depois da morte
prematura de sua mãe e da execução de seu irmão mais velho, envolvido numa
ardilosa revolta contra o Czar. Lenin disse, certa vez, em seu programa: “Todos precisam ser ateus. Nunca alcançaremos nosso alvo enquanto o mito de Deus não for removido dos pensamentos do homem”.
Mais tarde, no auge de sua amargura crônica, ele gritou: – “Que importa se
90% da população da Rússia morrer, se os 10% sobreviventes se converterem à fé comunista”? Veja você que esta proposta não se trata apenas de uma ideologia, mas
de uma crença.
O Rev. chinês, Andrew Ben Loo afirmou sobre isto: “O comunismo é inimigo de
Deus. Ele ataca e nega aquele que criou o céu e a terra. Nós nos opomos ao comunismo
não por causa da política, mas principalmente por causa de nossa fé em Deus, em Cristo,
em sua Palavra, a Bíblia, e em sua igreja”. A tese comunista é de ordem anti-cristã.
Alguém disse que o comunismo surgiu de berço cristão, mas nasceu sob o
foco do ódio, da revolta e da anarquia. Há uma guerra sanguinária dos comunistas
contra os cristãos. Para o Rev. Frederick H. Olert: – “o comunismo é o mais recente
substituto diabólico do conceito cristão de reino de Deus”, embora, o escritor, A. W.
Tozer fosse um pouco mais claro: – “o comunismo é o inimigo satânico do cristianismo”.
O pastor batista e teólogo contemporâneo Jonas Madureira, “ao falar sobre
a possibilidade de um cristão ser ‘de esquerda’ ou marxista, foi enfático: “É como se a
gente estivesse perguntando se o cristão pode ser ateu. A cosmovisão socialista em seu
sentido puro, fundamental é anti-cristã, antagônica à fé cristã”. Parece claro, não?
Caminhando no mesmo ritmo e entoando na mesma toada, Dr. Stephen
Travis, pergunta - “quem já ouviu falar de um marxista, que no leito de morte, tenha
pedido que lhe fosse lido O Capital”? Muita gente lida com a idealização de um mundo igualitário, ou o jardim do Éden restaurado aqui e agora; só que o ego, o caos e
a morte põem fim ao ato.
Mendigos, alguém disse que “a única diferença entre capitalismo e comunismo
é que, no capitalismo, o homem explora o homem e, no comunismo, acontece o contrário!” Assim, não há sistema perfeito, o que há, são pessoas transformadas por
Jesus, para uma missão de transformação do mundo por meio da cruz de 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 com o 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

