ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 25/11
Abgail Moreira
Andre Luis Oliveira
Eduardo Henrique Lourenço
Sergio Roberto Francisquini
DIA 26/11
Alessandra Peres Moreno
Debora Rafaelli de Carvalho
Jose Fontoura da Silva
Kleber Correia Baptista
Mario Rocha Filho
Neise Maria Imperatore Ferreira
Ogle Beatriz Bacchi de Souza
DIA 27/11
Adriana Cristina Bazani
Cecilia Gonçalves de Freitas
Elias Jose Gonçalves
Gabriela Frabio Carvalho
Luiz Fernando da Silva
Ruth Teles de Almeida
Sara Rubia Fernandes Gamba
DIA 28/11
Doraci Morgato dos Santos
Emerson de Almeida Reis
Iolanda de Assis Aguiar
Maria Raquel Moreno Rodrigues
Terezinha de Fatima Couto
DIA 29/11
Deborah Resende Faria
Eri Marcia Terumi Kusaba
Lucas Monteiro de Castro
DIA 30/11
Andreia Santos de Souza
Fernando Humberto Mesquita
Henrique Zambrim Frejuello
Marcio Tolomeu
Marco Aurelio Borges Costa
Mario Antonio Galindo
Paula Carolina Dias Gibrin
Sandra Lourenço Tamanini
Valdemir Bazilio da Silva
DIA 01/12
Adriana de Fatima Ferreira
Eloah de Almeida Barros
Maria Amelia Bellafronte
Maria Inez Medina Severo
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.

JOVENS - ACAMPAMENTO CARNAVAL 2019

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.

LIVRARIA PIB LONDRINA

Já estão abertas as inscrições para o
Acampamento de Jovens de Carnaval de 2019!
Acontecerá no Acampamento Canaã nos dias 1,
2, 3 e 4 de março e as inscrições serão feitas pelo
site www.livreemcristo.com.br. O investimento
será de 240 reais e o tema do acampa é “Quem é
Jesus”. Te esperamos lá!

O livro “AS PEGADAS DE UMA MÃE” do Pr. Glenio
Fonseca Paranaguá é a indicação desta semana.
“Quando a figura da mãe se desintegra acaba
destruindo a configuração da família. Sem o papel
fundamental da mãe a família se decompõe e a
personalidade dos filhos sofre as mais dramáticas
conseqüências. Mães sábias, lares edificados.”
Adquira já na Livraria PIB LONDRINA.

BATISMO

ACAMPAMENTO CANAÃ

Dia 02/12 haverá batismo nas águas em nossa
igreja, sendo no dia 25/11 a reunião e
profissão de fé às 8h na sala dos fundos.
Se há alguém que ainda não preencheu a
ficha amarela e quer ser batizado, procure a Shirley
na recepção durante a semana ou fale com o
irmão Jurandir.

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!

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.

MÚSICA CLÁSSICA

No dia 02/12 teremos às 17h00 a apresentação
de música clássica aqui no templo. Aproveite essa
oportunidade para convidar amigos para ouvir a
Palavra de Deus no culto.

PREGAÇÃO
DOMINGO 25/11

DIACONIA

DOMINGO 02/12

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

DOMINGO 25/11

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

DOMINGO 02/12

9h30 - Valter e Maria
18h30 - Valter 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
Maurício Marcelo Torres

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 - APOSTANDO NA INEXISTÊNCIA DO INFERNO
O inferno é uma da realidades mais contestadas pelos cristãos
contemporâneos. Grande parte da cristandade não crê na existência do inferno
e, talvez por isso, a fé cristã atual seja tão inconsistente e destituída de temor.
Geoffrey Gorer dizia: “Se não houver crença no inferno, o conceito de juízo também
se tornará sem sentido; então tudo o que resta do cristianismo é um sistema ético,”
sistema descomprometido como o eterno.
Para o teólogo A. A. Hodge, “o homem que reconhece em qualquer medida a
terrível força das palavras ‘inferno eterno’ não gritará a respeito dele, mas falará com
toda suavidade.” Ninguém que tiver o menor senso da existência do inferno será
leviano em tratar do assunto com displicência, pois “se você de alguma forma
demolir a doutrina do inferno, ela demolirá seu zelo,” afirmava com segurança o Dr.
R. A. Torrey.
O inferno não é uma invenção de gente sádica, nem uma criação para
colocar medo em criancinhas travessas. A Bíblia diz que Deus criou o inferno
para o diabo e seus anjos, acontece que os seres humanos ao se tornarem
associados ao Maligno no pecado, receberam como consequência o castigo de
punição eterna, o inferno.
Sto. Agostinho afirmava que “o pecado de cada homem é o instrumento
de seu castigo, e sua iniquidade transforma-se em seu tormento.” E caso não haja
arrependimento do pecado esse tormento será eterno e irreversível. Não
podemos brincar com este assunto.
Só que, para muitos, o inferno é uma verdade percebida tarde demais e aí,
já não tem mais saída, pois “mesmo que todo pecador condenado pudesse chorar
um oceano inteiro, todos esses oceanos jamais extinguiriam uma centelha do fogo
eterno,” sustentava firmemente o teólogo puritano do séc 17 - Thomas Brooks.
“O sofrimento causado pelo pecado nunca terá fim, porque a culpa é a razão
de ele ser infligido, e, uma vez que alguém tem culpa, esta nunca deixa de existir... O
pecado produz a culpa, e a culpa constitui o inferno,” a menos que Jesus assuma
esta causa.
John Murray insiste que “os perdidos sofrerão eternamente para satisfazer
a justiça, mas jamais conseguirão.” A única alternativa para alguém ser liberto do
inferno é crer no Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador de
sua vida. “Cristo não precisa aplicar nenhuma outra pena contra uma alma que o
rejeitou... a não ser condená-la a ter o que deseja,” mas se essa alma O receber, Ele
a libertará das chamas eternas.
O diabo não tem dificuldade de fazer o pecado parecer inocente e o
inferno tão-somente conto de carochinha. Ele “promete o melhor e paga com o
pior; promete honra e paga com desonra; promete prazer e paga com dor; promete
lucro e paga com prejuízo; promete vida e paga com morte; em fim, promete uma
existência feliz e paga com o castigo eterno no inferno.” Você quer apostar na
inexistência do inferno?
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA

ANOTAÇÕES

www.piblondrina.com.br

A FÉ OPERANTE
A fé mostra a realidade daquilo que esperamos; ela nos dá convicção de coisas que não
vemos. Hebreus 11:1 (NVT).

O mundo físico tem três dimensões
e não precisamos de fé para contatar com
as suas realidades. A ciência comprova os
fenômenos físicos e dá aplicabilidade aos fatos,
mas nada tem a dizer daquilo que é espiritual.
Só a fé vê o que é transcendente. Assim, sem
fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja
se aproximar de Deus deve crer que ele existe
e que recompensa aqueles que o buscam.
Hebreus 11:6 (NVT).
A fé é o olho que enxerga na dimensão
espiritual. Com ela percebemos a vida do
espírito e viajamos por um território além da
Física. Como visão interior a fé não precisa da
lógica tridimensional para apropriar-se das
realidades metafísicas. Sto. Agostinho via que
“a fé é crer naquilo que não vemos e a recompensa
desta fé é ver o que cremos”.
Segundo Elisabeth Elliot, “você nunca
entenderá por que Deus faz o que faz; basta crer
nele, e isso é tudo o que é necessário. Aprendemos
a confiar nEle como Ele é.” A questão toda é
que o homem natural não tem nenhuma
condição de crer em Deus e, por isso mesmo,
está completamente impossibilitado de sair
do seu ateísmo pratico. Deus será sempre
desconhecido para a mente natural, se não
houver revelação de Sua parte.
Neste caso a fé precisará das
“evidências” espirituais, senão se tornará uma
mera superstição. Por isto, para que a fé se
manifeste, nós precisamos da revelação da
Palavra de Deus em nosso espírito. A fé vem
pela Palavra revelada assim como o perfume da
flor do jasmineiro vem ativar o olfato e extasiarnos com seu cheiro agradável. Deste mesmo
modo é que se deleita com a confiança na Sua
Palavra, aquele que foi por Deus vivificado.
O que é fé? É composta de três
elementos - conhecimento, crença e confiança.
O conhecimento vem em primeiro lugar. Como
eles crerão naquele que eles não ouviram? Eu
preciso ser informado de um fato antes de
poder crer nele. A fé vem pelo ouvir; devemos
primeiro ouvir, para que possamos saber o que
deve ser crido. Aqueles que conhecem o teu nome
depositarão sua confiança em ti.

“Assim como o sol nos dá a luz para que o
vejamos, a Palavra de Deus nos traz a fé para que
creiamos em Deus.” Ao entramos em contato
com a pessoa de Jesus, nós somos equipados
com a visão espiritual da fé, da qual Ele é a fonte
e o percurso. Mantenhamos o olhar firme em
Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé.
Hebreus 12:2a.
Jesus foi um homem que viveu aqui
na terra 100% pela fé. Ele não se baseava no
entendimento ou no sentimento humano,
porém na sua confiança no Pai. Eu nada posso
fazer de mim mesmo; na forma por que ouço,
julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro
a minha própria vontade, e sim a daquele que
me enviou. João 5:30.
Muitos confundem fé com o pensamento
positivo, mas não é nada disso. Ainda que a fé
não seja ilógica, encontra-se além da lógica.
Não se trata de nenhum pensamento positivo
ou lei de probabilidade matemática. “A fé é
crer naquilo que nós não vemos, e a recompensa
dessa fé é ver aquilo em que cremos,” repetindo
Sto. Agostinho.
O homem natural não possui fé como
realidade espiritual, porque encontra-se
morto espiritualmente ou desconectado das
realidades divinas. Assim, ele precisa, antes
de tudo, ser vivificado pelo Espírito Santo
para poder reagir de modo espiritual. Não
havendo vida espiritual no ser humano não há
possibilidade de fé salvadora.
Assim, antes do arrependimento e da
fé serem reações espirituais legítimas da nova
criatura, precisam vir ao ser humano como
dons espirituais da graça, em razão da nova
vida implantada na regeneração ou no novo
nascimento. Porque pela graça sois salvos,
mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom
de Deus; Efésios 2:8.
“A graça não é uma recompensa da fé; fé é
o resultado da graça.” Pois, pela graça de Cristo
somos equipados com a fé que vem por meio
de Jesus através da Palavra, afim de podermos
crer em Cristo Jesus como o nosso Salvador e
Senhor.
O arrependimento e a fé são graças

que recebemos do trono da graça para poder
reagir espiritualmente como novas criaturas.
Se tivéssemos fé natural poluída pelo pecado,
não poderíamos usá-la sem a possibilidade
desta fé enxovalhada, ultrajar a salvação do
Pai. Portanto, a fé salvadora é primeiramente
um dom do Alto e depois uma reação do
crente.
Alguém comparou assim: “a fé é na
esfera espiritual o que o dinheiro é na esfera
comercial.” Vamos tomar como exemplo aqui
a parábola das dez minas ou dez moedas. O
Senhor disse que um nobre foi convidado a
um país distante para ser coroado rei. Antes
de partir, reuniu dez de seus servos e deu a
cada um deles dez moedas de prata, dizendo:
‘Invistam esse dinheiro enquanto eu estiver
fora’. Lucas 19:13 (NVT).
Esta parábola pode estar se referindo
ao Senhor Jesus que deu uma medida fé a cada
um dos seus discípulos. Quando Ele voltar vai
pedir contas de cada um deles. A questão agora
é: o que fizemos com a fé que recebemos do
Senhor? A vida cristã fala da mordomia do que
cada um recebeu do trono da graça. Então, “a
fé nunca teme a possibilidade de retirar mais do
que tem em sua conta no banco do céu.”
Deste modo a verdadeira fé é a ousadia
da alma em ir além do que é possível ver.
Então podemos dizer como Charles F. Deems,
“creia em sua crença e duvide de suas dúvidas;
não cometa o erro de duvidar de suas crenças e
de crer em suas dúvidas.”
Segundo Arthur C. Custance, “a fé
que salva não é a contribuição humana de um
pecador procurando salvação eterna, mas,
sim, a contribuição amável do Deus gracioso
procurando o pecador.” Não fomos regenerados
por ter crido, mas para poder crer.
Não tínhamos fé quando éramos filhos
de Adão. Mas não podemos caminhar sem fé
na via do Evangelho. Como ensinava William
Hendriksen, “a fé é o tronco de uma árvore
cujas raízes representam a graça e cujos frutos
simbolizam as boas obras.”
Nossa salvação não decorre das boas
obras, mas nossas boas obras decorrem de
nossa salvação através da fé, que nos foi dada
pela graça de Cristo. Ninguém é salvo pelas
obras, mas somente pela fé que vem por meio
de Cristo Jesus e vai em direção a Jesus Cristo,
mas, também, ninguém que foi salvo pela fé
em Cristo pode viver sem boas obras.

Nós não fomos salvos pelas nossas
boas obras, todavia sem as nossas boas obras
não podemos de modo nenhum demonstrar
que fomos salvos de verdade. Tiago foi bem
preciso quando abordou este ponto essencial:
Porque, assim como o corpo sem espírito
é morto, assim também a fé sem obras é
morta. Tiago 2:26.
Quando Tiago declarou que a fé sem
obras está morta, ele afirmou que tal “fé” não
pode justificar ninguém porque encontrase morta. A fé viva produz boas obras, mas
essas boas obras não são a base legal para a
justificação. Somente o mérito alcançado por
Cristo Jesus pode justificar o pecador do seu
pecado, mediante a fé que lhe foi dada.
“Embora nossas boas obras não mereçam
a salvação, elas são a base sobre a qual Deus
promete distribuir recompensas no final. Nossa
entrada no reino de Deus é somente pela fé.
Nossa recompensa no reino será de acordo com
nossas boas obras, como observou Agostinho,
um caso da coroação graciosa de Deus aos Seus
próprios dons”.
George Muller insistia assim: “a fé não
atua no âmbito das possibilidades. Não há glória
para Deus naquilo que é humanamente possível.
A fé começa onde as forças do homem terminam.”
Fomos chamados para viver por meio da fé
que vem do Senhor Jesus, afim de manifestar
as boas obras que Ele preparou de antemão
para que andássemos nelas para a Sua glória,
portanto, precisamos da fé dada por Deus
para glorificar a Deus.
De fato, sem fé é impossível agradar a
Deus, porquanto é necessário que aquele que
se aproxima de Deus creia que ele existe e
que se torna galardoador dos que o buscam.
Hebreus 11:6. Martinho Lutero mostra que:
“orgulhar-se no que os olhos vêem não é próprio
da fé, mas confiar no que a Palavra revela.”
Deus salva o incrédulo por meio da Sua
fé dada graciosamente, de modo que, a “fé que
salva é uma dádiva do Deus que elege para Seus
eleitos, pela qual sua eleição é realizada. Em vez
da fé ser a base da eleição, ela é uma de suas
conseqüências,” dizia R. B. Kuiper. Deus nos dá
a fé para que nós creiamos nEle sem qualquer
risco de nos envaidecer.
A fé é a graça das graças. E é evidente
que, pela lei, ninguém é justificado diante de
Deus, porque o que foi justificado viverá pela
fé. Gálatas 3:11.

Glenio Fonseca Paranaguá

