ANIVERSARIANTES DA SEMANA
DIA 30/09
Alex Ossamu Haritani
Inez Tereza Favareto
Juan Stevan Xavier Rezende
Nair Ramalho do Nascimento
Tania Mara Artacho
DIA 01/10
Esmalpa Monteiro de Castro
Roberto Daher
Rosemere dos Santos Cunha

DIA 02/10

Priscila Ferreira Rossato
Rita Angela de Souza Lopes
Valmir Clarino de Oliveira
Valter Francisco Brigido

DIA 03/10

Ana Paula Ferreira
Astesia Santos de Souza
Cassia Elena Mariano Lugle
Leticia Aguiar Torres
Lidia Murge da Silva
Priscila Marques
Rose Santina Alves
Thalita Maia de Mendonça

DIA 04/10

Claudia Regina Moreno
Dioclemir Gomes da Silva

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.com você 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.

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). Gostaríamos de
encorajar a maior participação dos casais jovens
a participarem. Com a graça de Deus, o depto de
casais vai disponibilizar um bônus de 50% de desconto para casais com até 5 anos de casados.
Inscrições nos finais dos cultos, com a Patricia
(43)99171-7179 e Cirlene (43)99142-1171.

MEMBRESIA

Reunião dia 14/10/2018 às 8h na sala dos juniores com Pr. Glenio, juntamente com os irmãos que
preencheram a ficha de admissão de membros
(ficha amarela) e já foram batizados.

DIA 05/10

Denise Silveira Silva Barros
Dulce Vieira
Helen Prates Martins Mori
Marli Suzana de Oliveira
Rosa Cristina da Silva Elvas
Rosa Vicensoto Alonso
Daniel Vieira Silva
Fabio Baena de Melo
Fadua Maria Jabur
Luzimar do Rocio Garcia
Maria Joana Alves Munhoz
Miguel de Souza Calijuri
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.

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.

LANÇAMENTO EDITORA IDE

A SALVAÇÃO DA ALMA de Glenio Fonseca Paranaguá. “Fui salvo no espírito, unicamente por
ação Divina; estou sendo salvo na alma, cooperativamente, e, serei salvo no meu corpo, pelo poder
unilateral de Deus”. Adquira já na livraria PIB!

OUVIDORIA

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!

DIA 06/10

MAS - MINISTÉRIO DE AÇÃO SOCIAL

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 30/09

9h30 - Valdir Flora Batista
18h30 - Maurício Torres

DIACONIA

DOMINGO 07/10

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

DOMINGO 30/09

9h30 - Nelson e Marcia
18h30 - Nelson e Marcia

DOMINGO 07/10

9h30 - Jurandir e Cleonice
18h30 - Jurandir e Cleonice

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 - ADORAÇÃO EM AÇÃO
O Breve Catecismo de Westminster começa com essa pergunta. - Qual
é o fim principal do homem? A sua resposta. O fim principal do homem é glorificar
a Deus, e gozá-lo para sempre. Aqui está a ênfase da igreja. Vamos pensar um
pouco sobre adoração.
Jesus disse que o Pai busca adoradores e não executivos. O serviço vem
depois da adoração. Quando o Senhor enxotou a Satã, na Sua 3ª tentação,
Ele o fez nestes termos: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, teu
Deus, adorarás e só a ele servirás. Alguém disse que “a adoração vem antes dos
serviços e o Rei antes dos Seus negócios.”
A grande crise da igreja pós-moderna é ausência de verdadeira adoração.
Tem até muita cantoria e shows, por aí, mas falta curvatura na espinha dorsal
para beijar a mão do Filho de Deus. Para J. Oswald Sanders, “adoração é a contemplação extasiada de Deus, da forma como Ele se revelou em Cristo e em Sua
Palavra.” Adorar é sairmos da cena.
Precisamos sair desta pista de dança para entrarmos na sala do trono.
Geoffrey Thomas disse: “na verdadeira adoração, os homens... pouco pensam nas
formas de adorar; seus pensamentos estão sempre em Deus. A verdadeira adoração
caracteriza-se por auto-obliteração e pela falta de qualquer autoconsciência.”
O arcebispo da Cantuária, William Temple, sustentava que “a adoração
é a submissão de toda nossa natureza a Deus. É a vivificação da consciência
mediante Sua santidade, o nutrir da mente com Sua verdade, a purificação
da imaginação por Sua beleza, o abrir do coração ao Seu amor e a entrega da
vontade ao Seu propósito.”
Deus não precisa de coisa alguma. Não precisa do nosso trabalho, nem
mesmo da nossa adoração. Não O adoramos porque Ele esteja carente do nosso reconhecimento, mas porque nós somos carentes do Seu relacionamento. Sem Deus a nossa vida perde todo sentido e nós nos perdemos em nosso
egoísmo ensimesmado. Na adoração não é Deus que será exaltado, mas nós
seremos abastecidos com a suficiência de Deus.
Muitos de nós dizemos hoje que estamos envolvidos com os negócios
de Deus, para, de certo modo, chamar atenção do nosso desempenho, mas
nos esquecemos que nós mesmos é que somos o negócio de Deus. Não são os
projetos ou programas, mas as pessoas por quem Cristo deu a Sua vida, que
devem ser o motivo de glorificá-Lo e gozá-Lo.
Ouvi alguém dizer: eu estou trabalhando para Deus. - É verdade? E quem
é que está trabalhando em você? Quem foi que fez você e refez depois que a raça
caiu? Você é, de fato, uma nova criatura? Você foi crucificado com Cristo? Cristo é a
sua vida? Então, se é assim, Cristo está trabalhando em você e através de você. E
para que não se ensoberbeça, lembre-se: trabalhar é menos que orar e orar menos
que adorar. Mendigos, não se iludam: adoração tem oração e ação em sua grafia.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
OUVINTES INSENSATOS
E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e
ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra; pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu
coração segue a sua avareza (lucro ou idolatria). Ezequiel 33:31.
Estamos todos sofrendo do mal de se encher
de conhecimento, mas não agimos conforme aquilo
que aprendemos na palavra de Deus. Confessamos
que Jesus é o nosso Senhor, mas nossa vida segue o
ritmo que queremos, fazendo nossa vontade como
se a bíblia fosse um livro a ser apenas ouvido e não
precisássemos viver na pratica o que nele está escrito pela ação da vida ressurreta de Jesus Cristo em
nós.
Analisemos por partes o texto inicial de Ezequiel: E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e
se assentam diante de ti, como meu povo. Vamos
para igreja por costume, para nos livrarmos da mão
do mal ou por medo do inferno? Na Europa as igrejas
medievais possuem nas suas paredes laterais vários
animais horríveis chamados de gárgulas para indicar
que o demônio nunca dormia, exigindo a vigilância
contínua das pessoas, mesmo nos locais sagrados,
pois fora da igreja só há o mal.
Muitos podem vir à igreja com medo dos
monstros que os assombra, encontram certo alívio
por um tempo, mas sua alma está sempre aflita.
Vamos nos estudos por costume, nos assentamos
como povo escolhido amado, eleito e justificado por
Jesus Cristo naquela morte na cruz, mas não vivemos
como tal, ouvimos, ouvimos e a pratica é quase nula.
“E ouvem as tuas palavras, mas não as
põem por obra.” Temos ouvido muitas mensagens
sobre não guardar mágoa, mas tem muita gente magoada que carrega um fardo pesado. Ouvimos sobre
não ter inveja, não ser gananciosos, muitos frequentam igrejas que prometem prosperidade e ficam lá
por ganancia até que um dia descobrem que estão
sendo usados e explorados pelos mercenários da fé,
cada um é enganado pelos seus próprios desejos.
Ouvem sobre a verdade que é Cristo, mas são mentirosos, fazem sociedade com ímpio, relacionam-se
com pessoas incrédulas e se casam com elas, maus
pagadores possuem nome sujo na praça, são maledicentes, não pagam seus impostos, subornam os
guardas, são sem misericórdia com os mais fracos,
ouça este relato sobre falta de misericórdia:
- No livro Maravilhosa Graça de Phillip Yancey
lemos o caso da prostituta que usava a filha para ganhar
dinheiro e muito frustrada procurou ajuda com um amigo de Phillip e este a aconselhou a ir a uma igreja - no
que ela respondeu: “eles vão tornar o meu fardo maior,
serão meus juízes e me condenaram sem piedade”.
Para piorar muitos se embebedam, são ran-

ANOTAÇÕES
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corosos, soberbos, arrogantes, péssimos testemunhos diante da sociedade, se aproximam para levar vantagem, enganando outros frequentadores
da igreja ou dos grupos de estudo (por isto sempre
aviso para não emprestarem dinheiro, seu nome,
cartão, cheque, etc.). Estamos a 42 anos criando
peças em couro e negociando. Levei 3 prejuízos, 2
foram com supostos irmãos. São mal-humorados,
explosivos, murmuradores, não se alegram com as
conquistas dos outros (por isto, seja discreto em
revelar sua prosperidade aos outros pois gera muita inveja), eternos fiscais da vida alheia, fariseus
hipócritas como disse o Senhor Jesus.
Na sequência o versículo afirma “elogiam
com a boca” – fala bem dos outros na presença, mas
é tudo encenação, elogiam as pregações. Tenho ouvido muita gente falar depois dos estudos sobre finanças: -“que maravilha os textos”, mas não põem por
obra vivendo desordenadamente e se metendo cada
dia em mais dívidas, não praticam nada, desistem
logo, relegando a Palavra e os ensinos de Deus como
se fossem mentiras, certa pessoa disse que viver
sem dívidas é só para quem ganha muito bem.
Logo depois o texto diz: “mas seu coração
segue a avareza (lucro ou idolatria)”. Se pensam que
serão prósperos por apenas obter conhecimento e
não colocar em prática, sofrerão a carga da inércia
espiritual de serem apenas ouvintes insensatos.
Por isto o profeta Ezequiel afirma no versículo 32 – E eis que tu és para eles como uma canção
de amores, de quem tem voz suave, e que bem
tange; porque ouvem as tuas palavras, mas não as
põem por obra. A palavra santa do Pai é como uma
canção agradável e ao se cansarem de uma ”canção”
procuram outros doutores conforme seus desejos
como diz em 2 Timóteo 4:3 - Porque virá tempo em
que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores
conforme as suas próprias concupiscência. Ouvem
e nada praticam só o conhecimento basta e a vida
nunca desfruta de prosperidade e descanso. Dwight
L. Moody declarou com ênfase: “As Escrituras foram
dadas não para aumentar nosso conhecimento, mas
para mudar nossas vidas”. E as boas obras, próprias
dos regenerados, inexistem.
Ainda sobre viver com apenas discursos e longe
de desfrutar o relacionamento com o Senhor que nos
ama, observe o texto de 2 Timóteo 3:7 onde está escrito: Que aprendem sempre, e nunca podem chegar

ao conhecimento da verdade. Gostam de aprender, mas não praticam nada ou quase nada. Será a
Bíblia um livro de poesias, de contos, de decoreba?
Ou é o “Manual do Fabricante”, como bem descreveu
Harold Hill, para que tenhamos a cada dia o conhecimento Daquele “que nos tirou das trevas para sua
maravilhosa luz”. Ouvem, ouvem e não conhecem a
Verdade que é a pessoa amada do Senhor Jesus.
Em Mateus 7:26 são chamados de insensatos os que apenas ouvem e continuam edificando suas vidas na areia: E aquele que ouve estas
minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei
ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. O que significa ser insensato? Insensato
significa aquele que não é são, ou seja, que age de
modo inconsequente, sem ter um bom senso das
suas atitudes. O insensato é aquele que é insano,
anormal, uma pessoa de difícil trato e entendimento. Também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável. Erguem sua vida sem o fundamento da Rocha, que é Cristo. Irão de mal a pior e a
sua queda é eminentemente certa.
Falando ainda sobre ouvir e não praticar,
vamos ver como fica o texto escrito em 1 Coríntios 15:57: Mas graças a Deus que nos dá a vitória
por nosso Senhor Jesus Cristo. Não há vitória para
aquele em que a boca é mar de murmuração! Levam
consigo um deus derrotado incapaz de acrescentar
descanso nas tribulações, eternos agentes de sacar
seus direitos como vítimas, buscando sempre tornar seus traumas maiores que os outros.
Vida cristã é Cristo vivendo vida nova em
nós, mesmo que não sejamos merecedores de tanto amor. Em Colossenses 1:27 temos a revelação
da graça manifesta para aquele que realmente crê:
Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as
riquezas da glória deste mistério entre os gentios,
que é Cristo em vós, esperança da glória. Há esperança para o assistente inoperante da igreja: clamar
por revelação da graça em Cristo.
Leiamos Lucas 9:57 a 61 com atenção, a
história de alguns que queriam seguir Jesus por interesses escusos, pode ser seu caso. E aconteceu
que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor,
seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe
Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu,
ninhos, mas o Filho do homem não tem onde
reclinar a cabeça. Jesus aqui exorta os que dizem
que querem ser seguidores, a refletirem que Ele não
é um “Deus utilitário”, como bem falou A. W. Tozer.
Não venham para ter satisfeitas as necessidades de
segurança, pois seguir necessita renúncia.
E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu
pai. Segundo alguns historiadores os filhos que ficassem em casa até a morte do pai tinham maior

direito à herança. O Senhor Criador de tudo tinha
que ficar esperando pacientemente ele terminar as
purificações, por ter tratado com mortos como era
costume dos judeus. Mas Jesus lhe observou: Deixa
aos mortos enterrar os seus mortos; porém tu vais e
anuncia o reino de Deus. Aqui o Senhor da Glória nos
ensina que a prioridade é anunciar a chegada do
Reino de Deus, provavelmente o pai deste proponente a seguidor de Jesus não havia morrido ainda.
Seria mais ou menos como a resposta dos convidados para as bodas, que tinham vários compromissos e deram várias desculpas para não comparecer.
Disse também outro: Senhor, eu te seguirei,
mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em
minha casa. Este terceiro candidato tinha que se
despedir dos de casa, Jesus conhecendo o coração
deste homem viu que não era um ato de cortesia,
mas sim uma tática procrastinadora, ou talvez
tivesse negócios a acertar e depois iria ser discípulo, ou seja, o Salvador teria que esperar um
tempo para que ele deixasse sua vida em dia e
depois seria um seguidor fiel. O ouvinte insensato
nunca se apresenta para ser um vaso de honra,
sempre tem muita coisa para fazer, não há nele
a vida de Cristo sendo instrumento para salvação
de vidas e quando se aventura a trabalhar no reino
“mais espalha do que ajunta” sendo desonra para
o evangelho da graça.
Um líder nosso estava procurando alguns
irmãos para se juntarem ao ministério e desolado me afirmou: eles estão confortáveis, são
prósperos e não possuem tempo para o reino.
Observe Deuteronômio 32:15 – E, engordando-se Jesurum, (significa amado, reto) deu
coices (engordaste-te, engrossaste-te, e de
gordura te cobriste) e deixou a Deus, que o fez,
e desprezou a Rocha da sua salvação. Buscam
por interesse e depois desprezam a Rocha da
nossa salvação.
Reflita sobre esta frase creditada a Charles
Haddon Spurgeon: “Quase salvo é totalmente perdido”. E é assim porque o que é quase filho, é um
bastardo; quase doce é amargo; quase quente é
morno. O que quase crê, não crê, mas duvida. Pode
a porta quase fechada impedir que o ladrão entre?
O soldado que quase combate é um covarde. O
empregado que quase trabalha é um preguiçoso.
Você quase crê? Se crê, será salvo. Se quase crê,
quase “se salvará”.
O resumo de tudo, isto é, ouvem, e não tem
vida, estão alheios a vida de Deus, desprezando
a vida de Cristo, desprezando o chamado para ir
a ELE para ter vida e vida genuína. Clame a Deus
se estás se enchendo de conhecimento, pois os
braços do Amado Senhor estão cheios de graça
para os falidos.
Valdir Flora Batista

