ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 07/10
Aloysio Guarinelo de Araujo
DIA 08/10
Ana Carolina Yanashita
Antonio Alfieri
Cidio Guimaraes Severino
Deise Marisa Goya
Denise Marisa Goya
Marco Andre Cernev Rosa
Marli Mieko Arijki
Roberto Silvestre
DIA 09/10
Carla Guerra
Vera Lucia Costa e Silva
Vera Lucia Ribeiro
DIA 10/10
Ailton Aparecido Gomes
Decio Maciel da Silva
Ivan Jose da Silva
Joao Lucas Romero
Maria dos Reis Stiegler
Solange Rodrigues Batista
DIA 11/10
Angelina Aparecida Resende
Laura Maria dos Santos
DIA 13/10
Eduardo Boyan Aguilera
Elza Batista de Andrade
Eugenio João Ramos
Joaquim Scarpim
Zilda Castilho

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.

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.

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!

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.

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 07/10

DIACONIA

DOMINGO 14/10

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

DISSE JESUS

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

DOMINGO 14/10

9h30 - Mario e Cirlene
18h30 - Mario e Cirlene

HORÁRIOS DE CULTO
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.

DOMINGO 07/10

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 - DO SUICÍDIO
Fui ao velório de um amigo que havia tirado sua vida. Logo que entrei no recinto uma pessoa me perguntou: - tem perdão? - O que? - O suicídio. Antes que esboçasse
uma resposta, a filha deste amigo veio ao meu encontro indagando: - tio, e a alma do
meu pai tem salvação? Em seguida uma amiga me cravou: - há saída pro suicida?
O tema é denso e as opiniões divergem. Mas, como a Bíblia responde todas
estas perguntas? O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E de que se trata? A meu ver este pecado foi caracterizado pela atitude dos
fariseus ao dizerem que Jesus, agindo pelo poder do Espírito Santo, estava, sim, governado por Belzebu, o maioral dos demônios. É uma blasfêmia movida por incredulidade
obstinado e reacionária.
Na verdade Jesus é o único que pode perdoar pecados. Foi Ele quem assumiu a
nossa natureza pecadora e morreu a nossa morte para o pecado, mas se não cremos
nEle, não há como perdoar os pecados. Todavia, crendo nEle não existe pecado que
não perdoe.
O suicídio é pecado grave e celeuma na vida do cristão que lança dúvidas sobre
a autenticidade da sua confissão de fé. Mas, não há razão para pensar que a natureza
terrena caída do regenerado enfermo, não seja capaz de tal ato tresloucado. Sansão
num momento vingativo grita: morra eu com os filisteus. Juízes 16:30. Que tipo de
morte foi a sua?
Nós precisamos ver o mundo ser retirado de nós pela graça do Pai, mas nunca
nos retirarmos deste mundo de modo violento agredindo a tantos. Alguém disse que
nunca devemos tirar o inquilino da moradia, enquanto o proprietário Divino não exigir.
Contudo, também não podemos dizer que a morte possa nos separar do amor de
Deus.
O apóstolo Paulo, fazendo inventário da certeza daqueles que foram justificados graciosamente por Cristo, diz: estou convencido de que nem morte nem vida,
nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje nem o que virá no futuro, nem
poderes, nem altura nem profundidade, nada, em toda a criação, jamais poderá
nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos
8:38-39 (NVT). Nem a morte... diz ele.
Creio que Cristo Jesus morreu por todos os meus pecados, quer estes sejam
conscientes ou inconscientes; quer passados, presentes ou futuros; quer confessos
ou inconfessos. Assim, nem a morte nem a vida e nem coisa alguma poderá me
separar da obra plena e suficiente de Cristo Jesus que foi feita em meu favor na cruz
e na ressurreição.
Alguns acham que em face de não poder pedir perdão após o suicídio, que isso
nos separa de Deus pra sempre. Mas há pecados que não teremos tempo de confessá-los, como no caso deum acidente quenos tira a chancede pedir perdão. A Bíblia
diz que se estou em Cristo, nada me separará Dele, nem mesmo a morte. A questão é:
estou nEle de fato? Sou uma nova criatura? Se estou em Cristo nem o suicídio me tira
dEle.“Ninguém mais do que Deus é necessário para assegurar-nos o amor dEle, por nós”,
diz Richard Sibbes. Mendigos, o mais que disserem é pura especulação.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
O CHAMADO IRRESISTÍVEL
E aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também
justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30.
Todos que foram predestinados são, no
devido tempo, chamados ou convocados efetivamente através do Evangelho da graça para a
salvação em comunhão com Cristo. Fiel é Deus,
pelo qual fostes chamados à comunhão de seu
Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios
1:9. Notamos que todos os chamados também
são justificados.
Esse chamado eficaz não pode se referir
ao apelo exterior do Evangelho, em que muitos
até podem rejeitar. Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos. Mateus 22:14.
Este chamado aqui não se trata de uma vocação
eficaz e irresistível.
Nesta parábola das bodas muitos foram
chamados e recusaram o convite, então o Rei
mandou que fossem para os becos e chamassem
os indignos que entrariam na festa, apenas com
as roupas festivais dadas pelo Rei. De certo
modo eles tinham que ser convencidos a deixar
suas roupas e receberem roupas dadas pelo Rei.
Houve, também, nesse banquete, um penetra
que recusou a roupa festival, mas foi retirado à
força da festa.
A dificuldade com esse chamado ou apelo externo, universal e, em si mesmo ineficaz, é
que, se as pessoas forem deixadas por si mesmas, ninguém nunca realmente responderá a
ele. Elas ouvem o evangelho e podem entender
até certo ponto, mas o Santo Deus, que emite o
convite é indesejável para elas, e assim se afastam dEle.
Jesus contou também uma parábola sobre um homem que preparou um grande
banquete e convidou muitas pessoas (Lucas
14:15–24). Quando a festa estava pronta, ele
enviou os seus criados com um convite: “Venha,
pois tudo está pronto”. Mas todos os convidados
começaram a dar desculpas. Eles não receberam o convite.
John Piper mostra que “a doutrina da graça
irresistível não significa que toda influência do Espírito Santo não pode ser resistida. Significa que o
Espírito Santo pode sobrepujar toda resistência e
tornar sua influência irresistível.” Há muitos que
pretendem ter o controle deste convite, embora
eles sejam somente simples convidados.

ANOTAÇÕES
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Para Piper “a doutrina da graça irresistível
significa que Deus é soberano e pode sobrepujar
toda resistência quando Ele quiser. Segundo a sua
vontade ele opera com o exército dos céus e
os moradores da terra; não há quem lhe possa deter a mão! Daniel 4:35. No céu está nosso
Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115:3.
Quando Deus empreende cumprir seu propósito
soberano, ninguém pode resisti-lo com sucesso”.
O chamado interior de Deus, pelo Espírito
Santo, é aquele que realiza o que Ele pretende
que seja feito de modo eficaz. Todos os que são
predestinados serão chamados dessa maneira
irresistível. A doutrina da predestinação inclui a
determinação de Deus de que uma pessoa receberá um chamado interior (chamado eficaz e
irresistível). As minhas ovelhas ouvem a minha
voz; eu as conheço, e elas me seguem. João
10:27.
Com relação a esse chamado divino, A. W.
Pink diz o seguinte: “os eleitos de Deus ouvem a
voz do Filho; ouvem a voz do Pastor porque pertencem ao grupo de suas ovelhas; eles ‘ouvem’ porque
um Deus soberano infunde neles a capacidade de
ouvir, pois os ouvidos que ouvem e os olhos
que veem foram feitos pelo Senhor. Provérbios
20.12. Cada uma das Suas ovelhas ‘ouve’ quando
lhes vem o chamado irresistível, assim como Lázaro, no sepulcro, ouviu quando Cristo o chamou.” Ele
chama pessoalmente Suas ovelhas.
A predestinação não é baseada no conhecimento que Deus sabe de antemão de como certas
pessoas responderão ao Evangelho. Todos os predestinados são chamados e os chamados são
justificados e, finalmente, os que perseveram
na graça serão glorificados. Há uma ordem irreversível e irresistível neste chamado que não
pode ser desconsiderada.
O tempo passado de ‘glorificado’ indica
que, do ponto de vista de Deus, o Seu trabalho
é tão bom quanto bem feito. Ele irá completá-lo
como planejado. Não existe uma possibilidade
de Deus iniciar a obra da salvação e não consumá-la.
Deus predestina, elege e chama e deste
modo, “pela graça irresistível de Deus, os pecadores escravizados são libertados da escravidão

do pecado e capacitados a vir a Cristo com arrependimento e fé. O Espírito Santo, operando por
meio da verdade da Palavra, liberta os que pertencem a Deus,” e assim, toda a obra é de Deus, por
Deus e para Deus.
A Bíblia mostra com clareza que esse
chamado eficaz é nominal. O Pastor chama
as Suas ovelhas nominalmente. Para este o
porteiro abre (a porta), as ovelhas ouvem a
sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias
ovelhas e as conduz para fora. João 10:3. Não
há uma salvação de pecadores em massa, mas
uma salvação totalmente pessoal.
Isto fica muito destacado no caso de Zaqueu, o publicano, detestado pelo povo judeu,
quando Jesus chama pelo seu nome. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para
cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois
me convém ficar hoje em tua casa. Lucas 19:5.
Jesus afirmou que conhece os seus escolhidos
numa relação pessoal e salvífica.
“Como cristãos, devemos sempre nos lembrar de que o Senhor nos chamou para si mesmo,
não por causa de nossas virtudes, mas a despeito
de nossos defeitos.” Ele nos chamou apenas
porque nos amou desde a eternidade de um
modo totalmente pessoal.
Para Arthur S. Wood, hoje com 102 anos,
“só quando Deus nos procura é que podemos ser
encontrados por ele. Deus é quem busca, não
quem é procurado.” E podemos acrescentar
dizendo que é Ele quem nos elege e nos chama individualmente por meio da pregação do
Evangelho da graça soberana de nosso Senhor
Jesus Cristo. Se hoje eu o busco é porque fui
buscado por Ele desde os tempos eternos.
O escritor das Crônicas de Nárnia, C. S.
Lewis, disse: “agnósticos amáveis falarão alegremente de como o homem procura a Deus. Para
mim, eles podem também falar sobre como o rato
procura o gato... Deus encostou-me na parede.”
Sim, não apenas me encostou na parede me
convencendo, como me chamou de modo pessoal e irresistível.
“Nunca pode ser enfatizado demais o fato
de que não entendemos o pleno significado da cruz
de Cristo, enquanto não a vemos... como centro do
evangelho, tendo de um lado a incapacidade total
do ser humano e a eleição incondicional de Deus
e de outro lado a graça irresistível e a preservação
final”, afirma com sabedoria o teólogo J. I. Packer.
O técnico da seleção brasileira de fu-

tebol pode chamar quem ele acha que seria o
melhor jogador para esta e aquela posição. As
convocações esportistas são sempre vistas na
ótica da excelência de acordo com o treinador.
Ele pode escolher e chamar quem quiser. Mas
no caso de Deus a coisa não é vista assim, pois
seria injusto se Ele escolhesse uns e outros
não. A questão mais implicante é ainda, quando Deus escolhe mais da ralé.
A vocação celestial é voltada para aqueles que são os piores. Lembrem-se de quem
vocês eram quando foram chamados para
esta vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos
influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus, deliberadamente, escolheu homens e mulheres que a
sociedade despreza, explora e abusa? Não é
óbvio que ele escolheu gente do tipo “zé-ninguém” para desmascarar as pretensões vãs
dos que se julgam importantes? Fique bem
claro que nenhum de vocês pode contar vantagens diante de Deus. 1 Coríntios 1:26-29.
BM. É muito estranha essa escolha divina.
Tendo falado do próprio Evangelho aos
coríntios, o apóstolo agora se volta para as
pessoas a quem Deus chama pelo Evangelho
(vs. 26-29). Ele lembra aos coríntios que não
são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que foram
chamados. Paulo mostra que Deus normalmente escolhe e chama a escória.
Há o chamado universal, sem distinção,
e todos os que têm sede são convidados a beber. Deus chama os pecadores mais indignos e
estes convencidos pelo Espírito Santo se rendem irresistivelmente em humilde submissão
à graça soberana.
Termino com as palavras de John Piper
falando do chamado irresistível: “mais especificamente, graça irresistível se refere à obra soberana de Deus de sobrepujar toda rebelião do
nosso coração e trazer-nos à fé em Cristo Jesus
para que possamos ser salvos. Se nossa doutrina
da depravação total é verdadeira, não poderia
existir salvação sem a realidade da graça irresistível. Se estamos mortos em nossos pecados
e totalmente incapazes de nos submetermos a
Deus, então nunca creríamos em Cristo a menos
que Deus sobrepujasse a nossa rebelião”. Graças
ao Senhor por Seu chamado irresistível.
Glenio Fonseca Paranaguá

