ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 16/12
Daniela Cardoso Durval da Silva
Jose Benedito dos Santos
Marco Aurelio Casimiro Ferreira
Marcos Paulo costa Couto
DIA 17/12
Bruna Marcel Canezim
Mercedes Olivato Hufler
Renato Soares Souza
Valdeci de Souza Benevides
Valdeir Rodrigues de Almeida
DIA 18/12
Flavio Cruz Arruda
Izabel Cristina almeida Aquino
Janna Kosientczuk Severino
Marcelo Oswaldo Matheus
Nilson Jose Costa
Sidney Antonio Bertho
Vanderlei Cardoso de Matos
DIA 19/12
Ademar Barros Filho
Aldineide Penha
Amanda Ayumi Francisquini
Marcos Rogerio da Silva
Norma aparecida Zambrim Buss
DIA 20/12
João Paulo Machado Rocha
Josenice Regina Blumenthal Dietrich
Leandro Antunes Carlos
Sonia Maria Parapinski dos Santos
Thiago augusto Cordeiro
DIA 21/12
Maria das Graças Correa
DIA 22/12
Darli Meiri Lessi
Lais Vitoria Assis Raimundo
Marco Aurelio Guimarães Costa

Maria Carolina de Oliveira Alves de Lima

Maria Jose Retamera Porto
Natasha Alves Costa
Ruth Adalia Greschuk
Terezinha Chagas Oliveira
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

ACAMPAMENTO CANAÃ - 1

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.

ACAMPAMENTO CANAÃ - 2

Informamos que o acampamento estará fechado
para toda e qualquer atividade no período de 20
de dezembro 2018 à 20 de janeiro de 2019 férias dos funcionários.

COLINA DA GRAÇA

Informamos que a Colina da Graça estará fechado
para toda e qualquer atividade no período de 20
de dezembro 2018 à 20 de janeiro de 2019 férias dos funcionários.

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.

JOVENS - ACAMPAMENTO CARNAVAL 2019

DIACONIA

DOMINGO 23/12

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

DOMINGO 16/12

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

DOMINGO 23/12

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

HORÁRIOS DE CULTO
9h30 - Estudo Bíblico
18h30 - Culto

4ª FEIRA

15h00 - Oração e Comunhão
19h30 - Oração

piblondrina

Em nove de dezembro de 2018 a assembléia da igreja elegeu os
conselhos para o biênio 2018/2020:

CONSELHO FISCAL
Efetivo – José Carlos Peixoto de Sousa
Efetivo – Luciano Ferreira Maia
Efetivo – Paulo Calixto
Suplente – Alcides Costa
Suplente – Andrey Consalter
Suplente – Dori Edson Doná

A Missão Casa Verde necessita de professores
para estudos bíblicos de segunda à quinta-feira
no período noturno. Os interessados devem
entrar em contato com Marcio pelo Tel 43 99991
8779 para maiores informações.

PREGAÇÃO

DOMINGO

ELEIÇÃO

MISSÃO CASA VERDE

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
LIVRARIA PIB LONDRINA
será de 240 reais e o tema do acampa é “Quem é
O livro “O ANDAR QUE AGRADA A DEUS” de Jesus”. Te esperamos lá!
Evan H. Hopkins é a indicação desta semana.
“É de primordial importância que possamos ver
claramente, não somente o destino final deste
‘andar’, mas também o seu ponto de partida. Uma CULTO DE FINAL DE ANO
característica marcante de todo o ensino do Santo Informamos aos irmãos que no dia 30/12
Espírito é que Ele sempre nos conduz a Cristo, a (domingo) teremos os cultos normalmente. No
algum fato no qual Cristo é o centro.” Adquira já na dia 31/12 (segunda-feira) teremos o culto de
Livraria PIB LONDRINA.
Final de Ano ás 20h.

DOMINGO 16/12

Domingo, 16 de Dezembro de 2018 - 2580

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente - Fernando Eduardo Prison
Vice-Presidente – Gilberto Franzoi da Silva
Financeiro – Edson Gibellato
Financeiro Vice – Vinicius de Andrade Carvalho
Administrador - Joaquim Scarpin
Administrador Vice - Julio Cesar de Freitas
Secretária – Laurinda Saragoça Germano
Secretária - Silvana Loureiro Zerbini

AGRADECIMENTO

“O Senhor deu, o Senhor tomou! Bendito seja
o nome do Senhor!” A família Melo agradece
as orações e apoio dos irmãos da PIB Londrina
durante a hospitalização, velório e sepultamento
de Queila de Melo.

Fundada em 13.05.1939

MAS - MINISTÉRIO DE AÇÃO SOCIAL

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

CONSELHO DE DIACONIA
Mario Antonio Galindo e Cirlene Lucas Galindo
Carlos Alberto da Silva e Maria Sueli Pretti Silva
Guilherme Lucas Galindo e Kezia Gerard Galindo
Valter Barreiros de Oliveira e Maria José da Silva Barreiros de Oliveira
Nelson Kioshi Okimura e Márcia Cristina C. Okimura
Antônio Laurindo Santos Filho e Vera Lucia M. Dos Santos
Silas Robertino Wilnerzon Thor e Mariza Aparecida Salvadego Wilnerzon Thor
Valter Silva de Araujo e Marjorie Eleni Fernandes Araujo
Diego Leonardo Arroda Galiani e Isabela Fernanda L. Fracaroli
Hélio Peralta Junior e Sueli Suzuki Peralta
Anderson Jurkeveicz e Maria dos Reis Jurkeveicz
José Francisco de Souza e Dulcineia Perez de Souza
MENTORIA
Júlio Cesar Fernandes
Maura Glória de Freitas
Rosangela Martins Gomes de Moraes
Elaine Alves Cintra
Dorival Zemuner
Jurandir Venâncio
Joel Andrade
Vanderley Cardoso de Matos
Elsso Barbosa
Nilson de Mari

VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
A PERSEVERANÇA DOS SANTOS
...mas, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é
poderoso para guardar o meu depósito até aquele Dia. 2 Timóteo 1:12.
Muitos de nós conhecem pessoas que
fizeram profissão de fé em Cristo e que até deram
forte demonstração de sua fé, envolvendo-se
profundamente na vida e ministério da igreja,
mas depois repudiaram essa fé e tornaram-se
desistentes de sua “devoção”.
Tal evidência sempre levanta a questão; uma
pessoa pode salvar a sua salvação? A apostasia é
um perigo claro e presente para o crente? Pode
um crente verdadeiro voltar as costas para a sua
profissão de fé? Um filho legítimo pode deixar de
ser filho? Pode o ateu convencido tornar-se um
crente ou o crente convicto converter-se num
ateu?
“A Igreja Católica Romana ensina que as
pessoas podem e perdem sua salvação. Se uma
pessoa comete um pecado mortal, esse pecado
mata a graça da justificação que habitava na
sua alma. Se ele morrer antes de ser restaurado
ao estado de graça, através do sacramento da
penitência, ele irá para o inferno”. O filho perde
assim a filiação.
“Muitos protestantes também acreditam
que é possível perder a salvação. As advertências
de Hebreus 6 e a preocupação de Paulo sobre
tornar-se ‘desqualificado’ em 1 Coríntios 9:27,
bem como os exemplos do rei Saul e outros,
levaram alguns a concluir que as pessoas podem
cair completa e finalmente da graça. Podem, sim,
perder a salvação.
“Por outro lado, a teologia reformada
ensina a doutrina da perseverança dos santos.
Essa doutrina é às vezes chamada de ‘segurança
eterna’. Em essência, a doutrina ensina que, se
você tem fé salvadora, nunca a perderá e se a
‘perder’ é porque nunca teve”.
Veja o que o apóstolo João escreve: Saíram
de nós, mas não eram dos nossos; porque se
tivessem sido dos nossos, teriam continuado
conosco; mas eles saíram para que eles
pudessem se manifestar, que nenhum deles era
dos nossos. 1 João 2:19.
Sabemos que é possível acontecer isso: as
pessoas podem se enamorar por certos elementos
do cristianismo sem, contudo, nunca ter abraçado
o próprio Cristo. Tais pessoas podem ser como
aquela retratada na parábola do semeador:

ANOTAÇÕES

www.piblondrina.com.br

Um semeador saiu a semear a sua
semente. E quando ele semeava, alguma caiu à
beira do caminho; e foi pisada e as aves do céu
devoraram. Alguma caiu no terreno rochoso;
e assim que algo surgiu, secou porque faltava
umidade. E outra caiu entre os espinhos, e os
espinhos surgiram e sufocaram. Mas outro caiu
em boa terra, surgiu e rendeu uma colheita de
cem vezes. Lucas 8: 5-8.
Essa parábola pode se referir àqueles que
inicialmente acreditaram, mas depois caíram,
significando que tinham uma fé falsa ou espúria,
que não tem base de sustentação. É uma crença
aparente e não a fé que uma vez por todas foi dada
aos santos. (Judas 1:3).
Somente a semente que caiu no solo bom
produziu o fruto da obediência. Jesus descreve
estes como aqueles que ouvem a palavra com “um
coração nobre e bom” (Lucas 8:15). Sua fé procede
de um coração verdadeiram[ente regenerado.
Neste caso, se o coração for bom, significa que o
Único Bom gerou esse coração bom. Jesus é autor
da fé constante.
A doutrina da perseverança não se
baseia em nossa capacidade de perseverar,
mesmo se formos regenerados. Antes, baseiase na promessa de Deus de nos tornar de fato
perseverantes. Paulo escreve: Tendo confiança
nisso mesmo, que aquele que começou uma boa
obra em você irá completá-la até o dia de Jesus
Cristo. Filipenses 1: 6.
É somente por graça sobre graça que os
cristãos perseveram. Deus termina o que começa.
Ele assegura que Seus propósitos na eleição não
sejam jamais frustrados. Thomas Watson afirmava
que “durante algum tempo, Deus pode desertar de
seus filhos, mas nunca deserdar os seus filhos”.
Ele pode colocá-los num deserto, mas nunca num
descarte eterno.
Certo da salvação assegurada pelo
próprio Deus, o cristão genuíno não desiste de
sua caminhada em meio às maiores pelejas.
A perseverança é uma característica de quem
foi regenerado pela graça. Mas é preciso não
confundir a perseverança com a obstinação de
alguns. Elas se parecem, embora a obstinação
se firma na vontade férrea de um impetuoso,

enquanto a perseverança numa vontade frágil,
mas governada pela Vontade do Pai.
A raiz de toda constância está na
confiança em Deus e na consagração a Deus. Se
confiamos no caráter de Deus e nos consagramos
inteiramente a Ele, nada nos impedirá de
combater o bom combate até o fim, mesmo que
tenhamos algumas quedas pelo caminho.
A corrente de ouro de Romanos 8 dá
mais testemunho dessa esperança. Depois
de predestiná-los ele os chamou, e depois
de chamá-los, os declarou justos, e depois
de declará-los justos, lhes deu sua glória.
Romanos 8:30 (NVT). E o apóstolo Paulo continua
assegurando que nada poderá nos separar do
amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso
Senhor. Romanos 8:39. Isto dá gás ao processo
da perseverança.
Nós temos segurança porque a salvação é
do Senhor e somos o Seu “artesanato”. Ele dá o
Espírito Santo a todo crente como uma promessa
de que Ele cumprirá o que Ele começa. Ele
também selou cada crente com o Espírito Santo.
Ele nos marcou com uma marca indelével e deu
o seu pagamento pessoal que garante que Ele
terminará a transação.
O Rev. Sérgio Ribeiro Santos afirma: “Esta
é uma das doutrinas pilares da fé cristã. Ela nos
encoraja para a luta cristã, que nos mostra que
o sacrifício de Cristo não foi em vão e que nos
conduz a humildade. Através dela descobrimos
que todo o mérito é de Cristo Jesus e não nosso.
O Senhor nos conclama a perseverarmos até
o fim e ele nos dá os meios para isto. Podemos
nos fortalecer através da leitura da Bíblia, da
oração, da comunhão com nossos irmãos e da
santificação”.
Uma base final da confiança é encontrada
na obra do Sumo Sacerdócio de Cristo, que
intercede por nós. A intercessão de Jesus é
fundamental para a perseverança. Assim como
Jesus orou pela restauração de Pedro (e não de
Judas), Ele ora por nossa restauração quando
tropeçamos e caímos. Por isso, também pode
salvar totalmente os que por ele se chegam a
Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
Hebreus 7:25.
Para o puritano inglês Thomas Brooks, “no
último dia, Cristo será responsável por todos os
que lhe foram dados; portanto, não precisamos
duvidar de que ele certamente empregará todos
os poderes da sua Divindade para dar segurança
e salvar a todos aqueles de quem deverá

prestar contas.” Jesus nunca falhou em sua obra
redentora.
Podemos cair por algum tempo, mas
nunca por completo e finalmente cair fora. Jesus
orou no cenáculo: Enquanto estava com eles no
mundo, guardei-os em teu nome. Aqueles que
me deste, eu guardo; e nenhum deles se perdeu
senão o filho da perdição, para que se cumprisse
a Escritura. João 17:12.
Nós somos pessoas caídas e pecadores
falidos, todavia, Deus não nos amou por causa de
nossa bondade, nem nos lançará fora por causa
de nossos fracassos. Se cremos, não haverá
perigo de descarte eterno. Como disse John Flavel,
“Cristo acabou sua obra por nós? Então não pode
haver dúvidas de que ele também acabará sua
obra em nós.”
Somente Judas, que era um filho da
perdição desde o princípio, cuja profissão de fé
era realmente espúria, foi perdido. Aqueles que
são verdadeiramente crentes não podem ser
arrebatados da mão de Jesus Cristo. Eu lhes dou
a vida eterna; jamais perecerão, e ninguém as
arrebatará da minha mão.João 10:28.
Jesus disse que além de Suas mãos
segurarem as Suas ovelhas, as mãos do Pai
também estão nessa segurança. Aquilo que meu
Pai me deu é maior do que tudo; e da mão do Pai
ninguém pode arrebatar. João 10:29. E “a razão
pela qual nenhum cristão pode ser arrebatado
da mão do Pai é que o próprio Pai o colocou ali”,
afirma J. Blanchard.
Todos os filhos de Deus têm um seguro
eterno, porém não podem se vangloriar de sua
segurança. Sabemos, como dizia Thomas Brooks
que “as jóias da terra são algumas vezes separadas
dos seus donos; as jóias de Cristo, nunca... as
jóias da terra algumas vezes se perdem; as jóias
de Cristo, nunca... as jóias da terra algumas vezes
são roubadas; as jóias de Cristo, nunca!” Contudo,
nunca devemos nos gloriar de nossa segurança.
A perseverança dos santos é uma questão
de humildade e persistência. De total negação
de si mesmo, pela obra da cruz, e constante
dependência da graça de Deus. Sendo assim,
corramos, com perseverança, a carreira que nos
está proposta, olhando firmemente para o Autor
e Consumador da fé, Jesus, pois “a perseverança
dos santos é possível tão-somente por causa da
perseverança de Deus,” dizia Oswald Sanders.
Aleluia!
Glenio Fonseca Paranaguá

