ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 23/12
Debora Moraes de Oliveira Pires
Heitor Augusto de Andrade
Rute Cruz de Oliveira
Suellen Cabral de Oliveira Dias
Toshio Mizuno
Vania Virginia Motta Bigas
DIA 24/12
Emmanuel Emilo Mira Ruelis
Fernanda Alvarenga Bonesi
Rosangela Pieroni Gazola Silva
DIA 25/12
Aline Ferreira Jorge
Andre Luis de Oliveira Mores
Cibele Ruiz Miyazawa
Julio Cesar Pinceli
Leticia Antunes Gonçalves
Lucas Ferreira Rossato
Natalia Felipof Vargas
Natalino Gregorio dos Santos
DIA 26/12
Ida Maria Bovolin Salerno
Marina Cernev
Michele Delalibera
DIA 27/12
Ana Paula Yume Abe
Dinaura Casula Rocha
DIA 28/12
Bruno Ricci
DIA 29/12
Alexander Norder
Aparecido Ubaldo Godoy de Carvalho
Edinilson Moia
Fernando Machado Rocha
Florinda dos Santos Lucas
Priscila Mancebo Fernandes

Rosi Ilda Machado Pereira G. de Carvalho

Silvia Helena Raimundo de Carvalho
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

AGRADECIMENTO

Louvamos pela união da Igreja e informamos
que em 2018, foram beneficiadas congregações,
famílias, ministérios da PIBL e entidades sociais
para que pudessem regatar vidas. As doações
foram as seguintes: Projeto Dorcas: 1.503 peças
confeccionadas e 1.805 peças doadas (enxovais
de bebê, roupas de adulto, cama, mesa e banho;
suprimentos para a diaconia, Canaã e Colina). MAS
(Ministério de Ação Social): 144 fardos de fraldas
geriátricas, 672 cestas básicas, 3.000 peças
(dentre roupas, calçados e brinquedos). Contato:
com Letícia no e-mail (social@palavradacruz.
com.br)

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.

MISSÃO CASA VERDE

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.

ACAMPAMENTO CANAÃ

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 fechada
para toda e qualquer atividade no período de 20
de dezembro 2018 à 20 de janeiro de 2019 férias dos funcionários.

Fundada em 13.05.1939

PROGRAMAS DE TV

CULTO DE FINAL DE ANO

Informamos aos irmãos que no dia 30/12
(domingo) teremos os cultos normalmente. No
dia 31/12 (segunda-feira) teremos o culto de
Final de Ano ás 20h.

LIVRARIA PIB LONDRINA

O livro “AS MARCAS DA IGREJA NA HISTÓRIA” de

JOVENS - ACAMPAMENTO CARNAVAL 2019 Glenio Fonseca Paranaguá é a indicação desta
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!

semana. “O candelabro é um tipo da igreja. Ele foi
esculpido com o peso de 1 talento de ouro, cerca
de 36 kg, sem emendas e com 22 conjuntos de
botão, flor e fruto, perfazendo 66 elementos.
Tudo isto apontava para as 22 letras do alfabeto
hebraico e para o conjunto dos 66 livros que
formariam a Bíblia, que é a luz que ilumina o
caminho da igreja..” Adquira já na Livraria PIB
LONDRINA.

PREGAÇÃO
DOMINGO 23/12

DIACONIA

DOMINGO 30/12

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

DOMINGO 23/12

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

DOMINGO 30/12

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

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

Domingo, 23 de Dezembro de 2018 - 2581

O ESPÍRITO DA CRUZ - FOGO ESTRANHO OU CHAMA DO ALTO?
Nadabe e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram
neles fogo, e sobre este, incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do
SENHOR, o que lhes não ordenara. Levítico 10:1. E o que seria esse fogo estranho?
Nos capítulos 8 e 9 do livro de Levítico houve a consagração de Arão e seus
filhos, e quando Arão fazia a cerimônia do holocausto, a oferta queimada, diz a Bíblia
no capítulo 9:24: e eis que, saindo fogo de diante do SENHOR, consumiu o holocausto
e a gordura sobre o altar; o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto.
O fogo que veio da parte do Senhor passou a ser conservado permanentemente
nos dois altares, o de bronze e o de ouro, e no candeeiro de ouro. Este fogo veio do céu,
da parte de Deus, possivelmente como um raio. Não foi um fogo que teve origem em
alguma combustão na terra, mas veio de um fenômeno produzido do alto e deveria
ser preservado e aceso continuamente, no tabernáculo. Essa Chama jamais deveria
ser apagada.
Assim podemos perceber que o fogo estranho que os filhos de Arão colocaram
nos seus incensários não tinha sua origem de cima, mas era fogo produzido na terra.
Aqui está uma chave que pode nos ajudar a entender o que é o Evangelho de Deus e
o que é a religião dos homens. Quando fazemos alguma coisa no poder do Alto, isto é
o Evangelho, que vem de cima, mas se fizermos na força da carne é religião, portanto,
fogo estranho.
Olhando o fogo queimar não vemos diferença entre o que veio do céu e o
que foi produzido na terra. Fogo é sempre fogo. Entusiamo e animação parecem
sinônimos, mas os vocábulos têm na sua origem profunda diferença. Entusiasmar é
o ardor daquele que está em Deus, no grego, (in + theos), enquanto animar é o ânimo
da alma. O primeiro tem em Deus a sua fonte, o segundo é produzido pela excitação
de uma alma fogosa.
Avivamento é uma realidade do fogo que vem do céu; é Chama divina. Por
outro lado a animação nas igrejas é apenas um agito que inflama as emoções, criando
aparência de espiritualidade. Precisamos de pessoas pegando fogo, sim, mas o fogo
do Alto e nunca esse fogaréu dos sentimentos agitados e das paixões abrasadas,
abrasando gravetos.
A alma esquentada fumega o ambiente com o seu fascínio e encanta as
pessoas emotivas promovendo espetáculos inflamados de emocionalidade, contudo
sem nenhuma expressão de verdadeiro gozo espiritual. A coisa muda quando o
Espírito incendeia o nosso espírito, e pelo calor de uma vida consagrada aquece o
ambiente, como entendia o sábio John Wesley: “incendeie-se por Deus, e os homens
virão ver você pegar fogo.”
Os filhos de Arão morreram tostados porque trouxeram fogo estranho para
usar no santuário de Deus. A igreja atual cai no mesmo risco ao trazer o fogo das
emoções em lugar da Chama viva do Espírito Santo. Cuidado! Deus nunca muda. Do
velho mendigo GP.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
A BOA NOVA DO NATAL
O anjo, porém, lhes disse: Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande alegria, que
o será para todo o povo: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
Lucas 2:10-11.

A primeira pergunta a ser feita sobre o
primeiro advento de Cristo é: Como o mundo
reconheceria o Messias? Como teríamos certeza
de Sua real identidade na terra?
A primeira vinda de Cristo cumpre um
longo progresso de profecias específicas. O
próprio Deus, em Gênesis 3:15, predisse que
um descendente humano de Eva esmagaria a
cabeça da Serpente. Ele teria que ser realmente
um descendente da mulher.
Sabe-se que o pecado invadiu o mundo
através de um só homem. Quando Adão
pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a
morte, que se estendeu a todos, porque todos
pecaram. Romanos 5:12 (NVT). Adão e não Eva
é o agente principal do pecado que contaminou
a humanidade. Ainda que ela tenha pecado
também, foi o pecado dele a causa da perversão
da raça. Fica bem claro aqui neste texto de
Romanos.
Todavia, o Salvador e a salvação entram
na raça humana por meio da mulher. Mas,
quando chegou o tempo certo, Deus enviou
seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei.
Assim o fez para resgatar a nós que estávamos
sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos.
Gálatas 4:4-5. (NVT). A mulher foi o vaso usado
para trazer o Salvador.
Assim, podemos dizer que a profecia do
Jardim, farei que haja inimizade entre você
e a mulher, e entre a sua descendência e o
descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e
você lhe ferirá o calcanhar, Gênesis 3:15 (NVT),
se cumpriu no nascimento de Jesus. Maria foi
o vaso escolhido para trazer ao planeta Terra o
Salvador do mundo.
Havia uma expectativa de um Salvador
para salvar a humanidade do pecado. Israel, por
exemplo, esperava que o Messias fosse como
Moisés, baseado em Deuteronômio 18:18:
Levantarei um profeta como você do meio
dos seus irmãos, israelitas, e porei minhas
palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo
que eu lhe ordenar.
O pacto de Deus com Abraão significava
que sua descendência, a nação de Israel, tinha
um relacionamento especial com Deus e, por
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meio da linhagem de Abraão, todas as famílias
da Terra seriam abençoadas com a bênção da
salvação. (Gênesis 12: 1–3).
Jacó predisse que o Messias viria da tribo
de Judá (Gênesis 49:10). A promessa de Deus a
Davi era, que um dia, um dos seus descendentes
reinaria em seu trono para sempre (2 Samuel
7: 12-16). Isaías previu que o Messias seria
nascido de uma virgem (Isaías 7:14). E Belém
foi o local previsto do nascimento do Messias
(Miqueias 5: 2).
O plano eterno mostra que o Filho de
Deus tornar-se-ia o Filho do Homem, a fim de
que os filhos dos homens caídos e poluídos
pelo pecado pudessem ser regenerados e feitos
filhos de Deus, através da morte e ressurreição
do Filho de Deus encarnado.
Juntando todas as profecias, o Messias
teria que ser um descendente de Abraão, judeu
da tribo de Judá, da linhagem de Davi, nascido de
virgem, na cidade de Belém. Ao cumprir essas
profecias, Jesus Cristo confirma que somente
Ele é Aquele enviado por Deus para ser nosso
Salvador. Jesus é verdadeiramente o Messias
prometido pelas Escrituras.
Outra pergunta sobre a primeira vinda de
Cristo que requer uma resposta é: Por que Deus
assumiu uma natureza e um corpo humanos?
O
Novo
Testamento
afirma
consistentemente que Cristo, o Filho, assumiu
um corpo e uma natureza humana, de modo
que Cristo Jesus é 100% Deus e 100% humano.
“O Verbo se fez carne” (João 1:14), e a palavra
para “carne” significa pele, osso e sangue.
João afirma que somente aqueles que
confessam que Cristo Jesus veio “em carne”
pertencem a Deus (1 João 4:2). Paulo se refere
a Jesus em uma confissão de fé como “Aquele
que foi revelado na carne” (1 Tm 3:16). O escritor
aos Hebreus concorda: “Visto que os filhos
compartilham carne e sangue, também Ele
participou do mesmo” (Hb 2:14).
A santidade de Deus requer que o
pecado seja julgado, e o salário do pecado é a
morte (Romanos 6:23). Por causa do pecado de
Adão, todo ser humano entrou no mundo com
uma inclinação interior em direção ao pecado

(Romanos 5:12).
O pecado é inato, não é apenas um
comportamento aprendido. Para redimir os
seres humanos pecadores, o Redentor deve
ser um ser humano, para poder morrer a morte
dos seres humanos para o pecado e, deste
modo, tornar aqueles que creem em filhos do
Pai celestial. Dizia Atanásio, “Cristo tornou-se
o que somos para fazer de nós o que ele é.”
O escritor inglês C. S. Lewis disse
muito bem que: “Deus tornou-se homem
para transformar criaturas em filhos; não
simplesmente para produzir homens melhores
da antiga espécie, mas para produzir uma nova
espécie de homens.” Cristo precisou tornar-se
homem, mas sem qualquer pecado. Por isso
nasceu da mulher que não transmite o pecado.
Ainda que as mulheres sejam pecadoras,
porque foram geradas pelo esperma de
homens, elas não são as transmissoras
da pecaminosidade, se bem entendemos
Romanos 5:12... por um só homem entrou o
pecado no mundo... pelo cromossomo xy e não
o xx.
J. Blanchard instiga a mente com este
raciocínio: “Os que negam que Jesus não teve
um pai humano precisam explicar como ele
não tinha falhas humanas.” E Matthew Henry
explica como isto foi possível: “O mesmo Deus
que tirou uma mulher sem mãe do lado de um
homem, tirou um homem sem pai do corpo de
uma mulher.”
Jesus foi gerado do esperma divino num
óvulo humano. Ele era 100% humano, mas sem
pecado. O Natal fala exatamente deste milagre
da encarnação.
O Redentor deve ser alguém sem pecado;
isto é, Ele não deve ter pecados Seus pelos
quais deva pagar. João Batista identificou Jesus
como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo (João 1:29). “Cordeiro” refere-se a
um cordeiro pascal, que tinha que ser perfeito
em todos os sentidos. A implicação disto é
que Jesus era perfeito e, portanto, poderia
ser o substituto sacrificado pelo pecado da
humanidade.
Para o teólogo J. I. Parker, “o Filho divino
tornou-se um judeu; o Todo-Poderoso apareceu
na terra como um bebê indefeso, incapaz de
fazer nada mais do que ficar deitado, olhar,
mexer o corpo e produzir sons, necessitando
ser alimentado, trocado e ensinado a falar
como qualquer outra criança... Quanto mais

você pensa nisso, mais admirável isso se torna,”
e mais admirável ainda é que essa criança era
impecável. Ela não tinha pecado.
Para trazer a salvação, o Redentor
deveria corrigir o que nossos primeiros pais
fizeram de errado. Jesus é referido como o
último Adão porque restaurou o que Adão
havia perdido (1 Coríntios 15:45). Deus fez
Aquele que não conheceu pecado ser pecado
em nosso favor, para que nos tornássemos a
justiça de Deus nEle. 2 Coríntios 5:21.
Alguém disse que na criação, Deus nos
mostrou sua mão poderosa; na salvação, seu
coração generoso, mesmo diante da mais
profunda rebeldia da raça. Porque, como
pela desobediência de um só homem, uma
multidão se tornou pecadora, assim, pela
obediência de um homem justo, uma multidão
será feita justa nEle. Romanos 5:19.
O Filho de Deus tornou-se plenamente
humano para se identificar com os seres
humanos pecadores, todavia, vivendo uma
vida sem pecado, a fim de se sacrificar em
nosso lugar para poder expiar inteiramente
o nosso pecado e, ressurgindo da sepultura,
poder conquistar a morte e dar aos pecadores
crentes o dom da vida eterna.
Jesus ofereceu-se para essa missão e
suportou de bom grado o sofrimento da cruz
a fim de trazer glória ao Seu Pai celestial,
recebendo um nome acima de todo nome e
pela sua obra vicária transformar os pecadores
em santos que glorificam a Deus.
Devemos adorar o Senhor Jesus por
deixar a glória do céu, por condescender
a se tornar um ser humano, abraçando
voluntariamente as limitações de um corpo
humano. Porque Jesus fez isso, sabemos que
entende como é a existência corporal cheia de
dores. Nós também podemos esperar ter um
corpo como o corpo da Sua ressurreição!
O Natal da manjedoura foi o preâmbulo
para o Natal da tumba vazia. Jesus se encarnou
para poder morrer a nossa morte para o
pecado e depois ressuscitar a fim de nos dar
a vida eterna que nunca mais terá fim. Cristo
Jesus não é apenas o Salvador encarnado, Ele
é a encarnação da salvação na vida de todos os
que nEle creem. Aleluia.
Feliz Natal, da estrebaria ao trono da
glória!
Glenio Fonseca Paranaguá

