ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 04/11
Aldineia Fernandes do Carmo
Andrea Lins Marquezini Santos
DIA 05/11
Ercelina Cotrim da Silva
Gesely Fernanda Borges Souza Calijuri
Juliana Cristina Picchi
Leonardo Scarama Bertoncelli
Lirian Matsue Kuwahara
Maria do Socorro dos Santos
Nicolle Khouri
Paula Rosana de Oliveira
Regiane Retamera Porto Alves
DIA 06/11
Elza Nascimento da Costa
Francielle Karolina Olivony
Marcus Vinicius Phelipini
Maria das Dores Marques
DIA 07/11
Camila Fernandes da Silva
Daniella Salvadego Wilnerzon
Eli Afonso de Souza
Vera Lucia Mugnaini
Veronice Oliveira Santos
DIA 08/11
Claudiane Bulgacov Marinelli
Evandro Ganassin
Maria Lucia Monteiro Ortiz
Maura Gloria de Freitas
Sergio Roberto da Silva
DIA 09/11
Jorge Cernev
Jose Carlos Albornoz
Jose Carlos Favoreto
Josue Lessa da Silva
Neuza Martins
DIA 10/11
Dina Correa Lacerda Reis
Neide Barreiro Oliveira
Nina Alvares
Rafaela Bacchi Gregorio
Ricardo de Abreu Fortunato
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

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.

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

O presidente do Conselho de Administração, no
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto da
Primeira Igreja Batista em Londrina, CONVOCA os
membros da igreja para participar, em sua sede,
da Assembléia Extraordinária a ser realizada no
dia 04 de novembro de 2018 às 11:00 horas, com
quorum de 1/3 dos membros em primeira convocação e com qualquer número em segunda convocação, 15 minutos após a primeira conforme
dispodto no Art. 17 do Estatuto, para tratar de um
único assunto: MOVIMENTO DE MEMBROS.

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!

FUNCIONÁRIOS

Informamos aos irmãos que o Sr. Clovis da Silva
não é mais funcionário da Igreja, em seu lugar foi
contratado o Sr. Celso Aparecido Manhani.

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).

LIVRARIA PIB LONDRINA

O EVANGELHO MALTRAPILHO de Brennan Manning é a indicação dessa semana. “Este livro não
foi escrito para superespirituais. Não é para os
destemidos que nunca derramaram lágrimas.
Não é para legalistas... Este livro foi escrito para
os vacilantes de joelhos fracos e para vasos de
barro que arrastam pés de argila”.os vacilantes de
joelhos fracos e para vasos de barro que arrastam
pés de argila”.

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!

ACAMPAMENTO CANNÃ

Comunicamos a Igreja, que a cozinha, o refeitório
e os alojamentos do Acampamento estarão interditados no período de 01 de novembro a 20 de
dezembro para reformas, neste período estarão
liberados: O campo de futebol, quadra de esporte
e churrasqueiras.

PREGAÇÃO
DOMINGO 04/11

DIACONIA

DOMINGO 11/11

9h30 - Glenio Fonseca Paranaguá 9h30 - Fernando Prison
18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá 18h30 - Marcio Mizubuti

DOMINGO 04/11

9h30 - Claudio e Rosalina
18h30 - Claudio e Rosalina

DOMINGO 11/11

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

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 - A MISSÃO DO COMISSIONADO
Missões é o vivo agir da Igreja de Cristo movida pelo Espírito Santo. A igreja
que obedece a ordem de pregar o Evangelho da graça, seja aqui ou seja acolá, está
na missão de anunciar as boas novas. Não há missão se a igreja estiver pregando
outra coisa que não seja o Evangelho de Cristo, mesmo que ela envie os seus missionários aos confins da terra.
O Evangelho é descrito pelo apóstolo Paulo claramente assim: eu lhes
transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido: Cristo
morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. 1 Coríntios 15:3-4. Sumariamente falando, o Evangelho da graça é o anúncio da morte e ressurreição de Cristo
Jesus, bem como, a nossa inclusão nEle.
Ser missionário na igreja não quer dizer que alguém foi enviado ao campo,
fora do perímetro da igreja local, embora isto possa acontecer, mas, quer dizer
que alguém tem que anunciar apenas a Cristo crucificado, anunciando-O como um
crucificado com Ele.
Toda igreja local faz sua missão pregando o Evangelho, tanto em suas reuniões,
como nos seus projetos externos. A igreja que prega a Cristo e tão somente a Cristo é
uma igreja missionária, fazendo missões, quer seja nos quintais da sua sede, quer
nos confins da geografia, uma vez que o objetivo da pregação, Cristo, é que determina a sua missão.
Se eu prego a minha denominação, não estou fazendo missões. Se prego a
Bíblia, sem a ênfase em Cristo crucificado, não faço missões. Se cuido dos órfãos,
dos pobres e dos exilados, mas não transmito a mensagem da morte e ressurreição de Cristo Jesus, segundo o Evangelho da graça, não tenho nada de missionário, nem estou envolvido em missões.
Li este pensamento: “só um perito em subterfúgios exegéticos ousaria negar
que a missão da igreja é fazer discípulos de Cristo”, e, ninguém fará um discípulo dEle,
sem que este morra para si mesmo e para o mundo, por meio de sua união com
Ele, na cruz.
A missão de pregar o Evangelho da bendita graça de Cristo, como crucificados, é a única permissão que nós temos, como missionários, neste mundo sem a
visão de Deus.
Ser missionário, fazer missões, não significa viajar a um país distante e envolver-se lá com mera divulgação do cristianismo. Somos missionários quando
morremos pra nós mesmos, na cruz com Cristo, e vivemos pela vida de Cristo para
pregarmos as boas novas do Evangelho da graça, em qualquer canto. A missão
acontece aqui e lá na Conchinchina.
A Trindade salva pecadores e os transforma em missionários. Todos aqueles que foram regenerados são os missionários comissionados para pregar o
Evangelho da graça. Mendigos, nós temos uma missão e o nosso campo é o
mundo. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você é um missionário do
Evangelho, em qualquer lugar, e, neste caso, a sua omissão não terá remissão,
então, mãos à obra na missão.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
A REGENERAÇÃO PELO ESPÍRITO
Portanto, desde que alguém esteja em Cristo é nova criatura: a velha criação ficou pra
trás; eis que tudo foi feito novo em Cristo.
2 Coríntios 5:17.
O novo nascimento é uma realidade es- que vocês são salvos! Efésios 2:4-5 (NVT).
A regeneração espiritual antecede às
piritual do Alto que antecede a qualquer reação
espiritual do crente. Sem a vida espiritual não há nossas reações espirituais. Devido à queda de
reação espiritual no ser humano natural. “A vida Adão e por causa do nosso próprio pecado, a
espiritual é consequência da vivificação espiritu- nossa natureza se tornou tão corrompida e deal. O bebê chora porque nasceu; ele não nasceu pravada, que é impossível para qualquer ser huporque chora,” disse muito bem Errol Hulse. As- mano “vir a Cristo”, amá-lo, servi-lo e estimá-lo
sim também é o que acontece na vida espiritual, mais que tudo neste mundo, submetendo-se a
só podemos reagir espiritualmente se formos Ele, até que o Espírito de Deus o regenere e imnascidos do Alto.
plante nele uma nova natureza. Só os renasciNeste mundo caído todos nascem mor- dos podem crer e se arrepender.
É da natureza de um abutre alimentartos espirituais. Temos vida biológica e psicológica, mas não temos a vida espiritual. Por mais se de carniça; no entanto, ele tem os mesmos
saudáveis que sejamos e por mais bem equipa- órgãos e membros que lhe permitiriam comer
dos, psiquicamente, todos, sem exceção, esta- grãos, como fazem as galinhas, mas ele não
possui nem a disposição nem o apetite para tal
mos mortos espiritualmente.
“Assim como no princípio “Deus disse: alimento.
Assim acontece com o homem não-re‘Haja luz’ e houve luz” assim também, no momento que ele marcou para nosso novo nasci- generado. Ele tem as mesmas faculdades físimento, disse: “Haja vida”, e houve vida,” declarou cas e mentais que o homem regenerado possui
sabiamente o erudito bíblico irlandês J. A. Motyer. para empregar no serviço e nas coisas de Deus,
Primeiro nós somos regenerados por mas não tem vida espiritual nem amor por elas.
Deus, depois nós reagimos espiritualmente Ele não tem disposição para buscar ao Deus vercomo novas criaturas. A criança mama no seio dadeiro, verdadeiramente. Pode até ter uma rematerno porque nasceu e o crente crê na Pala- ligião com um ídolo ou um deus criado por sua
vra de Deus porque foi vivificado pelo Espírito mente, mas não um relacionamento com Jesus
Santo. A regeneração em Cristo Jesus antecede Cristo, o Verdadeiro Deus.
A palavra regeneração, no grego,
às reações espirituais de arrependimento e fé na
παλιγγενεσια (paliggenesia) aparece 2 vezes no
vida da nova criatura.
Um defunto é incapaz de contribuir para NT, significando uma obra monérgica de Deus,
a sua ressuscitação, assim como um morto isto é, quando Deus age sozinho.
Em Mateus 19:28, Jesus lhes respondeu:
espiritual para a sua regeneração. Lázaro estava
tão impossibilitado de sair do seu túmulo com Em verdade vos digo que vós, os que me sevida, tanto quanto um pecador em crer em guistes, quando, na regeneração, o Filho do
Cristo sem que antes seja vivificado pelo poder Homem se assentar no trono da sua glória,
do Espírito Santo. Sem a vivificação espiritual também vos assentareis em doze tronos para
não haverá reação no espírito.
julgar as doze tribos de Israel. Aqui a palavra
Se o Espírito Santo não nos vivificar regeneração é equivalente à “restituição de toespiritualmente, nada acontecerá em nosso das as coisas” como está escrito em Atos 3:21.
espírito, pois ele encontra-se morto ou
Há uma restauração cósmica prevista,
desconectado totalmente de Deus. Por isso a uma vez que o Universo sofre com um desasBíblia diz: Mas Deus é tão rico em misericórdia tre entrópico, uma perda de energia, que pose nos amou tanto que, embora estivéssemos sivelmente seja um efeito do pecado universal.
mortos por causa de nossos pecados, ele nos Assim falando de Jesus, o evangelista Lucas diz:
deu vida juntamente com Cristo. É pela graça Pois ele deve permanecer no céu até o tempo

ANOTAÇÕES
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da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por
meio de seus santos profetas. Atos 3:21 (NVT).
Esta regeneração ou restauração global
é esperada pelos filhos de Deus e muito bem
descrita pelo apóstolo Paulo na carta aos
Romanos. Considero que nosso sofrimento
de agora não é nada comparado com a glória
que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a
criação aguarda com grande expectativa o
dia em que os filhos de Deus serão revelados.
Toda a criação, não por vontade própria,
foi submetida por Deus a uma existência
fútil, na esperança de que, com os filhos de
Deus, a criação seja gloriosamente liberta da
decadência que a escraviza. Pois sabemos
que, até agora, toda a criação geme, como
em dores de parto. E nós, os que cremos,
também gememos, embora tenhamos o
Espírito em nós como antecipação da glória
futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia
em que desfrutaremos nossos direitos de
adoção, incluindo a redenção de nosso corpo.
Romanos 8:18-23 (NVT).
Agora, em Tito 3:5 lemos: não por obras
de justiça praticadas por nós, mas segundo
sua misericórdia, ele nos salvou mediante
o lavar regenerador e renovador do Espírito
Santo. Agora, aqui, o termo regenerador, denota que a mudança de coração é outra forma
falada como uma passagem da morte para a
vida. A regeneração neste texto é vista como a
vivificação do Espírito Santo.
A não ser que a vida de Cristo esteja em
nós é impossível que nós reajamos de modo
espiritual. Essa mudança é atribuída ao Espírito Santo. Origina-se não no homem, mas em
Deus agindo soberana e sobrenaturalmente
nos Seus escolhidos.
Como diz o Dr. Charles R. Solomon, “a
menos que o Senhor Jesus esteja em nossa
vida, é óbvio, que Ele não pode fazer as mudanças necessárias. A Sua entrada na nossa vida provoca o nascimento espiritual que é
somente o começo da vida em Cristo. Antes
de confiarmos no Senhor Jesus Cristo em submissão pessoal, o Espírito Santo deve nos convencer de que nascemos pecadores.” O pecado
pode ser visto como autoconfiança.
A Bíblia de Genebra explica assim a obra
regeneradora. “Regeneração é o ato realizado

só por Deus, no qual ele renova o coração humano, fazendo-o reviver depois de estar morto.
Na regeneração, Deus age no âmago, no ponto mais fundamental da pessoa humana. Isso
significa que não há preparação nem disposição
precedente da parte do pecador que solicite ou
contribua para a nova vida que lhe é dada por
Deus”.
Na verdade Jesus não disse a Nicodemos
que ele tinha que nascer de novo, para poder
entrar no Reino de Deus, mas que era imperioso que ele fosse nascido do Alto, para que pudesse entrar neste Reino. Parece-me que é isso
que o tempo aoristo e a voz passiva no grego
quer dizer. Precisamos perceber que não é a
criança quem nasce, mas sim quem é nascida
e que não é o pecador quem se regenera, mas
quem é regenerado por Deus.
Este nascimento, quanto à natureza
da mudança, consiste na implantação da vida
ressurreta de Cristo, como um novo princípio
ou disposição na alma; a transmissão da vida
espiritual para aqueles que estão por natureza “mortos em delitos e pecados”. Para J.
Blanchard, “o cristão não é alguém que teve
um novo começo em sua vida, mas aquele que
recebeu uma vida nova para começar com ela.”
Segundo o teólogo James S. Stewart “o cristão
foi transplantado para um novo solo e um novo
clima; tanto o solo como o clima são Cristo.” Assim, Cristo nos regenera e depois nós reagimos
espiritualmente.
“A regeneração precede a fé. Já vimos
que regeneração ou nascimento espiritual é
o começo da vida cristã. Se a regeneração é o
primeiro passo, é óbvio que deve acontecer ao
segundo passo. As pessoas espiritualmente
mortas não desenvolvem de repente a fé, levando Deus a regenerá-las. Pelo contrário, a fé
é o resultado da regeneração que Deus realiza
em nosso coração: Estando nós mortos em
nossos delitos, nos deu vida juntamente com
Cristo. Efésios 2.5. Uma vez nascidos de novo
recebemos o dom da fé, e depois de sermos
justificados começamos a passar pelo processo
de santificação que dura por toda a vida cristã,”
dizia o teólogo americano R. C. Sproul.
Concluímos com as palavras de Jesus.
O que é nascido da carne é carne; e o que é
nascido do Espírito é espírito. João 3:6. Amém.
Glenio Fonseca Paranaguá

