ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 16/09

Andreia Cristiane Bento
Geraldo Franco
Gumercindo Fernandes
Lilian Aparecida Gomes
Maria Antonieta Machado Rocha
Sidney Umel da Silva

DIA 17/09

João Pedro Monteiro Silva

DIA 18/09

Fabiana Hanel Olivony
Sandra Moraes Lopes

DIA 19/09

Arthur Greipel Martines Costa
João Vicente de Oliveira
Luzete de Oliveira Puca

DIA 20/09

Dora Regina Saben de Siqueira
Eunice Gongora Oyola
Lucia Helena Funes Feitosa
Silvana Bellafronte Batista

DIA 21/09

Antonio Carlos de Carvalho
Esther Barcellos
Hellen Francis Cesar Martins
Valdenir Belafronte

DIA 22/09

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!

Natan Carvalho Pereira
PREGAÇÃO
DOMINGO 16/09

9h30 - Glenio Fonseca Paranaguá
18h30 - Leandro Pasquini

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

DOMINGO 16/09

9h30 - Valter e Maria
18h30 - Valter e Maria

DOMINGO 23/09

9h30 - Paulo e Letícia
18h30 - Paulo e Letícia

HORÁRIOS DE CULTO

DISSE JESUS
DOMINGO

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.

DIACONIA

DOMINGO 23/09

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 - CUIDADO COM O PODER
Um dos piores inimigos do crescimento espiritual é o poder. Não estou falando do poder do Altíssimo, mas do poder que as pessoas admitem ter do ponto
de vista da sua humanidade. O poder do ser humano é perigoso, porque dispensa
o poder de Deus. Se me acho capaz, normalmente não recorro a oração e, assim
fica claro que as coisas que estou fazendo estão, de fato, sendo feitas na força da
carne e não no poder do Espírito Santo.
No Reino de Deus todo poder tem que ser divino. O salmista afirmou: Uma
vez falou Deus, duas vezes ouvi isto: Que o poder pertence a Deus. Salmos
62:11. Ele precisou escutar duas vezes, isto é, precisou escutar de fora pra dentro
e depois de dentro pra fora.
Quando Moisés quis fazer a obra de Deus na força da carne, o Senhor o colocou em quarentena no deserto para o esvaziar de toda presunção. Durante 40
anos Moisés foi desconstruído de toda o seu conhecimento adquirido na “Universidade” do Egito, afim de aprender depois como fazer a obra de Deus na fraqueza
da sua carne.
Saulo foi um ilustre acadêmico, um doutor da lei, um mestre por excelência
que após a sua conversão teve que ir ao deserto, por três anos, para ser desaparelhado de todas as estratégias humanas e, daí pra frente, conhecer o poder que
vem da fragilidade. Agora, Paulo, o fraco, ouve o Senhor lhe dizer com nitidez e
conclui: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De
boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12:9.
Jesus não foi um homem poderoso na carne. Ele disse: em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo
que vir fazer o Pai; porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. João 5:19. Suas ações neste mundo foram dependentes totalmente
do poder do Seu Pai celestial.
A igreja sempre sofreu com a origem da questão do poder. De onde vem o
poder que faz as coisas acontecerem no âmbito da comunidade? De Deus ou na
carne? Quando é de Deus, o instrumento usado se oculta quebrantado. Quando é
da carne surge todo tipo de artimanha, pois a carnalidade se manifesta com a sua
aspiração sutil pelo controle.
Jesus foi tentado por satanás na sua performance quando esteve no pináculo do templo, sendo provocado a exibir a sua fé num espetáculo bizarro. A natureza humana não se conforma com o lugar comum e sempre se mostra ambicionando a distinção. A coisa é muito séria e só o poder de Deus é capaz de
desmontar a necessidade de projeção que o ser humano tem no convívio com as
outras pessoas. O poder da carne é inebriante.
Mendigos, se a obra da cruz de Cristo não crucificar o nosso ego de fato,
ele pode muito bem se disfarçar de morto para o poder, mas nos bastidores vai
tecendo a sua trama, com sutileza, em busca da primazia. Assim, todo cuidado é
pouco.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
A ELEIÇÃO ETERNA SEGUNDO A GRAÇA PLENA
Antes do mundo existir, o Pai nos elegeu, em Cristo, para sermos o seu povo santo e
irrepreensível perante Ele; e em amor nos predestinou para Ele como filhos de adoção, por
meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade. Efésios 1:4-5.
A doutrina da eleição levanta sérios sitos e de acordo com a onisciência e presciênproblemas na mente humana, por isso, nós cia de Deus: eleitos, segundo a presciência de
devemos considerar mais plenamente o que a Deus Pai, em santificação do Espírito, para a
Bíblia diz (e não diz) ao ensinar sobre este tão obediência e a aspersão do sangue de Jesus
importante assunto. (Vamos tomar emprestado Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas.1
tópicos do Dr. William MacDonald)
Pedro 1: 2.
A eleição é uma doutrina inteiramente
Uma vez que Deus seja onisciente, necesbíblica, que aponta para um ato da livre graça sariamente, Ele é presciente. Ele não é presciente
de Deus. Desde que Deus escolheu Abraão, em apenas porque prevê o futuro, mas prevê o futuro
Ur dos caldeus, sem qualquer um pré-requisito, porque é onisciente. A Sua presciência é atributo
começamos a perceber que é Deus quem es- inferente da onisciência eterna de Deus, portancolhe os homens e nunca estes a Ele. A Bíblia to, se Deus previu é porque Ele sabia de antemão
mostra que foi Deus quem escolheu o povo de e, se sabia, é porque determinou.
Israel. (Deuteronômio 7:6-8)
A Bíblia ensina que nós podemos saJesus, na sinagoga de Nazaré, diz que ber, se somos eleitos, através da resposta ao
havia muitas viúvas em Israel, porém, o profeta evangelho: se ouvimos e cremos, somos eleitos
Elias foi enviado à viúva de Serepta de Sidom, - reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a
bem como, havia muitos leprosos, no tempo de vossa eleição, porque o nosso evangelho não
Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão veio até vós, só em palavras, mas, sobretudo,
Naamã, o siro. O resultado desta mensagem foi em poder, no Espírito Santo e em plena conquase um apedrejamento de Jesus. Por que? A vicção. Com efeito, vos tornastes imitadores
escolha era divina.
nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra,
A Bíblia ensina que é Deus quem escolhe posto que em meio de muita tribulação, com
as pessoas para salvação. Mas, devemos sem- alegria do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1:
pre dar graças a Deus por vós, irmãos amados 4-7
Por outro lado, a Bíblia nunca ensina que
pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde
o princípio para a salvação, pela santificação Deus escolhe os homens para serem perdidos.
do Espírito e fé na verdade, para o que também O fato de que Ele escolhe alguns para serem salvos chamou mediante o nosso evangelho, para vos, não implica que Ele tenha, arbitrariamente,
alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus condenado todo o resto. Ele nunca condena os
Cristo. 2 Tessalonicenses 2:13.
homens que merecem ser salvos (pois, não há
Segundo J. Blanchard, se Deus não es- nenhum), mas Ele salva alguns que mereciam
colhesse alguns homens sem quaisquer ser condenados.
Quando Paulo descreve os eleitos, fala
condições, ninguém jamais o escolheria sob
quaisquer condições, pois a Bíblia é enfática: como sendo - vasos de misericórdia que Ele
não há ninguém que busque a Deus, Romanos preparou de antemão para a glória. Roma3:11, (nem mesmo um?)... nem um.
nos 9:23. É uma seleção divina preparada pelo
O pecado nos matou espiritualmente e próprio Deus para a Sua glória. Deus preparou
tornou a nossa alma arrogante. O ser humano vasos de misericórdia.
natural encontra-se morto do ponto de vista
Mas quando se volta aos perdidos simespiritual, ao mesmo tempo, soberbo e avesso plesmente diz, vasos de ira preparados para
à qualquer realidade espiritual, em sua alma. Se a destruição. Romanos 9:22. Deus prepara
Deus não nos amar primeiro, nós nunca o ama- os vasos de misericórdia para a glória, de anremos, uma vez que a Bíblia é clara em mostrar temão, todavia Ele não prepara os homens para
esta impossibilidade.
a destruição; eles fazem isso por si mesmos,
Ela se dirige aos crentes como aqueles por sua própria incredulidade. O pecado é do
que são escolhidos previamente sem pré-requi- homem, a salvação de Deus.

ANOTAÇÕES

www.piblondrina.com.br

A doutrina da eleição permite que Deus
seja Deus. Ele é soberano, isto é, Ele pode fazer
o que bem entender, porém, Ele nunca faz nada
injusto. Se deixados sozinhos, todos os homens
estariam perdidos. Deus tem o direito de
mostrar misericórdia a alguns? Essa é uma das
questões mais intrigantes para a nossa mente
limitada, mas soberba.
Deus é soberano, mas não há injustiça
em sua soberania. Ele não é obrigado a salvar
ninguém; salva, sim, a todos aqueles que, mesmo não o querendo, são todos eles convencidos a recebê-Lo, por Sua graça. A salvação de
Deus não é algo possível a quem queira, mas
totalmente viável a todos, sem distinção, mesmo não a querendo, entretanto, foram todos
estes convencidos e convertidos a querê-la,
pelo poder do Espírito Santo.
Não pode ser a minha decisão caída e
rebelde quem determina a vontade do Deus
absoluto e soberano, mas, com toda certeza, é
a vontade soberana de Deus quem determina,
de modo gracioso, a minha decisão para com
Deus. Sou convencido por Ele.
Há, porém, o outro lado da história. A
mesma Bíblia que ensina a eleição eterna e soberana de Deus, também ensina a responsabilidade humana. Por isso, ninguém pode usar a
doutrina da eleição como desculpa para não ser
salvo. Sou também responsável.
Deus faz uma oferta genuína de salvação
para todas as pessoas, em todos os lugares.
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo
o que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. João 3:16.
A obra da salvação em Cristo é suficiente
para todas as pessoas neste planeta, mas só
será eficiente para quem crer. E, precisamos
perceber; para crer são necessários: a pregação
do evangelho, a vivificação espiritual pela palavra
de Cristo, o convencimento do pecado através
do Espírito Santo e os dons do arrependimento e
fé, como recebidos e correspondidos através do
novo nascimento, outorgado pela graça.
Qualquer pessoa pode ser salva, arrependendo-se de seus pecados e crendo no
Senhor Jesus Cristo. Portanto, se uma pessoa
está perdida diante da pregação do evangelho é
porque escolhe estar perdida, não porque Deus
deseja que ela se perca. Por isso, quem crê no
Filho tem a vida eterna; o que, todavia, se

mantém rebelde contra o Filho não verá a
vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
João 3:36.
O fato é que a mesma Bíblia ensina
eleição e salvação gratuita para todos os que
receberem a Cristo. Ambas as doutrinas são
encontradas em um único versículo: - Todo o
que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a
Mim de modo algum o lançarei fora. João 6:37.
A primeira metade do versículo fala da escolha
soberana de Deus. A última metade estende a
oferta de misericórdia a todos, sem distinção.
Isso representa uma das maiores dificuldades para a mente humana. Não pode ser
assim! Deus não pode escolher alguns e, ainda oferecer salvação, livremente, a todos os
homens! Francamente, este é um mistério! Não
é possível! É o grito da limitação.
Mas o mistério está do nosso lado, não
do de Deus. A melhor política para nós é crer
em ambas as doutrinas porque a Bíblia ensina ambas. A verdade não é encontrada em algum lugar entre a eleição e o “livre arbítrio” do
homem, mas em ambos os extremos.
W. G. Blaikie resume: a soberania divina,
a responsabilidade humana e a oferta universal
e gratuita de misericórdia são todas encontradas
nas Escrituras e, embora, não possamos harmonizá-las com a nossa lógica, todas elas devem
ter um lugar em nossas mentes e corações, pois
fazem parte da revelação divina e não podem se
contradizer. Se considerarmos os dois lados como
sendo de Deus, podemos anunciá-los, sem dúvidas.
Para o teólogo escocês Eric Alexander,
o plano e o propósito de Deus em salvar são tão
eternos como ele próprio, mas é bom lembrar
que Deus nunca salvou um espectador. Por isso,
Ele vivifica os mortos em delitos e pecados, pela
pregação do evangelho; convence o pecador do
pecado; gera fé e arrependimento nos vivificados, para que estes creiam e se arrependam
de sua auto confiança e, se voltem totalmente
para a suficiência do Senhor e Salvador Jesus
Cristo. Porque é dEle, por Ele, e para Ele que
são todas as coisas, glória, pois, a Ele, eternamente, amém. Romanos 11:36.
A eleição do pecador em Cristo e o
sangue de Cristo, na cruz, são eternos e
fazem parte do mesmo pacote. (1 Pedro 1:12; 13-21). Aleluia! Amém!
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá

