ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 30/12
Talita Stegfanie da Silvia Pires
Valeria Christino da Silva Amari
DIA 31/12
Christiane Barozi Porto de Souza
Daiany Cristina Ribeiro

Eduardo Alexandre Silva da Maia e Costa

Eduardo Pinheiro Gois Feniman
Elcimar Cristiane Silva Rodrigues
Fabiana Patricia Ribeiro de Melo
DIA 01/01
Edison Rodrigues Aguila Filho
Luiz Carlos Melo
Renata Cardoso Pires
Vilma Marlene Garcia Sandrini
DIA 02/01
Eduardo de Souza
Egle Terezinha Bacchi dos Anjos
Jonatan Santos de Lima
Jose Miguel Ocanha Jr
Manoel Feitosa da Silva
Maria Arlete Ramos de Souza
Mariana Hanel Olivony
Silvana Lerco Figueredo

DIA 03/01
Ana Carolina Parapinski dos Santos
Carolina Moritz Depaz
Edno Mariano dos Santos
Edvirge Jose Carraro Minuzzi
Mario roberto Abraham

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)

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.

MISSÃO CASA VERDE

A Missão Casa Verde necessita de professores
para estudos bíblicos de segunda à quinta-feira
no período noturno. Os interessados devem
ACAMPAMENTO CANAÃ
Informamos que o acampamento estará fechado entrar em contato com Marcio pelo Tel 43 99991
para toda e qualquer atividade no período de 20 8779 para maiores informações.
de dezembro 2018 à 20 de janeiro de 2019 CULTO DE FINAL DE ANO
férias dos funcionários.
Informamos aos irmãos que no dia 30/12
(domingo) teremos os cultos normalmente. No
COLINA DA GRAÇA
Informamos que a Colina da Graça estará fechada dia 31/12 (segunda-feira) teremos o culto de
para toda e qualquer atividade no período de 20 Final de Ano ás 20h.
de dezembro 2018 à 20 de janeiro de 2019 férias dos funcionários.

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!

DIA 04/01
Lourdes Geremias Leite
Raquel Moura do Carmo
Rosangela Feltrin Lessa da Silva

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 30/12

DIACONIA

DOMINGO 06/01

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

DISSE JESUS

DOMINGO 30/12

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

DOMINGO 06/01

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.

Fundada em 13.05.1939

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, 30 de Dezembro de 2018 - 2582

O ESPÍRITO DA CRUZ - ONDE ESTARÁ O MEU PRAZER?
Alguém disse que: “se existe algo pior do que a ascensão social no mundo é a
ascensão eclesiástica na igreja. ”A igreja cristã é verdadeiramente uma sociedade que
tem classe, contudo é uma sociedade sem classes. A sua ética é de cima, mas não
tem ninguém que ocupe um lugar acima um do outro. Ainda que haja liderança na sua
governabilidade, não há lugar de destaque para ninguém ou o empoleira-se no poder.
Não há lugar para pedras soltas no edifício espiritual e a única pedra de destaque
é Cristo, a pedra angular, que sustenta todas as outras. A unidade na igreja não é fruto
de estratégias e manobras humanas, mas da operação do Espírito Santo. “Não há
dúvida de que, se há um só Deus, um só Cristo, uma só cruz, um só Espírito Santo, há
somente uma igreja,” e esta é a comunidade das pedras vivas, vivamente encaixadas
umas às outras.
Douglas Meador disse que “ser membro de uma igreja não faz de alguém um
cristão, da mesma forma que ter um piano não faz de alguém um músico,” todavia, se
você for um cristão, você terá todo prazer de ser membro da igreja de Cristo.
Os membros do corpo de Cristo não se reúnem porque são obrigados a se
reunir, mas se reúnem porque têm prazer na comunhão. O salmista entendia, quanto
aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer.
Salmos 16:3.
Concordo com Richard Watson ao dizer: “Não conheço outro prazer tão rico, tão
puro, tão santificador em suas influências ou ainda tão constante em seus benefícios
como aquele que resulta da verdadeira e espiritual adoração a Deus,” e acrescento: na
companhia dos santos que se deleitam também na verdadeira adoração, na festa da
comunhão.
John Piper diz que, “achar alegria suprema em Jesus corta a raiz do pecado com
o poder de uma satisfação superior.” Se o meu maior prazer estiver no Senhor, eu terei
o maior prazer em estar naquilo em que o Senhor estiver envolvido. Se o Senhor disse
que, onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles, por que eu
não teria esse prazer em estar onde o Senhor estiver, se Ele for o meu maior prazer?
Devo confessar que tenho dificuldade de entender como um cristão prefere ir
ao cinema do que ao culto, quanto coincidem os horários. Aquele que sabe o que é ter
prazer em Deus, sabe fazer distinção entre um prazer transitório e o permanente.
Não quero ser um desmancha prazeres, nem quero viver ao meu bel-prazer,
mas quero encontrar todo prazer possível nAquele em que o Seu prazer foi fazer a
vontade do Seu Pai celestial. Sendo assim, quero experimentar Deus em todos os
meus prazeres.
Mathews Henry afirmou que “o homem foi feito para a sociedade, e os cristãos,
para a comunhão dos santos,” se você, como cristão, não tem prazer na reunião do
povo de Deus, é bom fazer uma avaliação de sua crença, pode ser um equívoco. Do
velho mendigo...
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
UM CORPO GLORIFICADO
Ele (Jesus Cristo) tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o
dEle, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio.
Filipenses 3:21 (NVT).
A ressurreição de Jesus foi um ato transformados e, no final, termos nossos corpos
envolvendo as três Pessoas da Trindade. Não mortais glorificados, tal como o corpo de nosso
foi apenas uma ressuscitação do Seu corpo Senhor Jesus Cristo.
morto, retirado da cruz e enterrado. Foi uma real
Jesus Cristo ressuscitado tem corpo
transformação de Sua humanidade que permitiu glorioso, mas esse corpo é composto ainda de
que Ele aparecesse, desaparecesse e se movesse carne e ossos. Observe como Ele fala com os
sem ser visto de um local para outro (Lucas 24:31, Seus discípulos incrédulos: Vejam minhas mãos
36). Mas era um corpo real.
e meus pés. Sou eu mesmo! Toquem-me e vejam
A ressurreição é mais do que uma que não sou um fantasma, pois fantasmas não
ressuscitação, uma vez que esta é o retorno do têm carne nem ossos e, como veem, eu tenho.
mesmo corpo à vida bios, enquanto aquela é a Lucas 24:39 (NVT).
transmutação do corpo corruptível em um corpo
A vida cristã é a esperança da ressurreição.
glorificado, ativado pela vida zoe, isto é, vida “Deus prepara nossa alma aqui para possuir um
eterna. Trata-se de uma nova criação.
corpo glorioso no porvir; e preparará o corpo para
Cristo, o Filho eterno do Pai, entrou na receber uma alma gloriosa.”
raça humana caída através dum corpo físico e
Paulo prevê que os cristãos que estiverem
mortal, tendo que passar pela morte na cruz, a vivos na Terra, no retorno de Jesus Cristo,
fim de incluir, no Seu sacrifício, os eleitos e, deste passarão por uma transformação semelhante a
modo, fazê-los participantes de Sua morte, para dEle e aqueles que morreram em Cristo, antes
os justificar. Jesus morreu em favor do pecador do Seu retorno, também serão igualmente
eleito para justificá-lo, pois só quem morreu pode transformados pela ressurreição de seus corpos
ser justificado. Por outro lado, Ele foi ressuscitado glorificados, para nunca mais morrerem e assim
para dar vida nova aos justificados que nEle terão corpos eternos.
cressem.
Isto afirmo, irmãos, que a carne e o
A encarnação e morte de Jesus estão sangue não podem herdar o reino de Deus, nem
ligadas ao mundo tridimensional, mas a Sua a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos
ressurreição tem uma dimensão que vai além digo um mistério: nem todos dormiremos, mas
do mundo físico. Foi uma renovação criativa do transformados seremos todos, num momento,
Seu corpo, para torná-lo em corpo glorificado e num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da
imortal. O Filho de Deus hoje, no céu, vive em e última trombeta. A trombeta soará, os mortos
através do Seu corpo glorificado e viverá assim, ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
para sempre.
transformados. 1 Coríntios 15:50-52.
Podemos dizer que Cristo Jesus é Deus
Os corpos glorificados não tem sangue,
encarnado, enquanto Jesus Cristo é o Homem pois carne e sangue não podem herdar o reino
exaltado. A segunda Pessoa da Trindade se torna de Deus, mas terão carne e ossos, uma vez que
homem, na encarnação, todavia na ressurreição o o corpo de Jesus ressuscitado tem. A nossa
Homem entra na Trindade com um corpo glorioso. salvação envolve a vivificação do espírito, pela
Jesus Cristo sempre será o Homem exaltado obra de Cristo, a santificação da alma, pela vida
participando da Trindade Divina. É maravilhoso e de Cristo e a glorificação do corpo pela vinda de
indescritível.
Cristo. E tudo é novo no final.
A encarnação foi o portal da entrada de
A Bíblia diz que a vida da alma está no
Deus na humanidade; a ressurreição é a porta sangue. Se não há sangue no corpo de glória,
de entrada da humanidade redimida no Reino significa que a alma do salvo, no céu, será
de Deus. Então, para podermos entrar no céu também totalmente gloriosa. Com certeza não
precisamos passar pela co-crucificação com será igual ao que nós estamos acostumados a
Cristo, a fim de termos o privilégio de nossa imaginar. A pergunta que todo crente faz é: como
ressurreição juntamente com Ele, sermos nos pareceremos no céu? Nós seremos capazes

ANOTAÇÕES
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de reconhecer os entes queridos? O corpo
ressuscitado terá as características da idade em
que morremos ou da juventude?
Muitos desses assuntos permanecem
misteriosos e a Bíblia não sugere resposta.
Sabemos que qualquer que seja nosso estado
ressuscitado, excederá em muito as maiores
expectativas presentes. Aquilo que o olho não
viu, nem ouvido ouviu, nem imaginou o coração
do homem, o que Deus preparou para os que o
amam. 1 Coríntios 2: 9.
Paulo nos diz ainda que no momento
nós vemos em um espelho vagamente, mas
depois veremos face a face. Agora eu sei em
parte; então conhecerei plenamente, como sou
plenamente conhecido por Deus. 1 Coríntios
13:12.
Todo corpo ressuscitado será um corpo de
glória e estará completo, tanto em quantidade
como em qualidade. Nada vai faltar, embora
muito seja ganho. Seremos sim diferentes,
embora reconhecíveis em nossos corpos
ressuscitados. Nós ainda não sabemos como
isso será realizado pelo poder de Deus, apenas
que será assim.
Haverá continuidade entre o corpo terreno
que morre e o corpo ressuscitado que nos será
dado. Os nossos corpos atuais corruptíveis e
decaídos serão fragmentados na morte física,
no entanto, assim como Jesus Cristo retornou da
tumba com o Seu corpo, embora transmutado, os
corpos dos salvos serão também ressuscitados
e transformados. E, quando este corpo
corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o
que é mortal se revestir de imortalidade, então,
se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada
foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15:54.
Nós fomos regenerados em nosso
espírito para vivermos neste mundo caído, ainda
com corpos corruptíveis. Mas nossos novos
corpos serão especialmente adequados para
a vida eterna no reino de Deus. Nossos corpos
atuais não são adaptados ao reino dos céus.
Quaisquer que sejam as mudanças necessárias,
serão feitas pelo poder de Deus.
Sabemos que nossos corpos ressuscitados
ainda serão humanos e finitos. Nós não seremos
deificados. Não seremos deuses. Nossos corpos
serão incorruptíveis, sim - sem decadência, dor,
doença ou morte, mas serão limitados. Haverá
poder acrescentado aos nossos corpos atuais,
pois eles serão criados em honra, poder e glória.
Nossos corpos ainda serão moldados

para ser como o corpo glorificado de Jesus. O
novo corpo dos santos será um corpo espiritual
e celeste. Ele será adaptado a uma ordem
mais sublime e elevada de vida, talvez algo
resplandecente e radiante como o semblante de
Cristo no dia de Sua transfiguração no monte, e
assim se completará a nossa salvação.
Esta é a última etapa da obra da redenção,
o nosso corpo glorificado. Desde a predestinação
na eternidade passada até a glorificação na
eternidade futura passamos por várias etapas,
algumas delas monérgicas, quando só Deus age,
e outras sinérgicas, quando o crente corresponde,
mas tudo operacionalizado pela graça de Deus.
O cristianismo repousa firme e
inabalavelmente na certeza da ressurreição
física de Jesus Cristo como uma ocorrência na
história, bem como na ressurreição de todos os
filhos de Deus que morreram por toda a história.
E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa
pregação, e vã, a vossa fé; e somos tidos por
falsas testemunhas de Deus, porque temos
asseverado contra Deus que ele ressuscitou a
Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo
que os mortos não ressuscitam. 1 Coríntios
15:14-15.
Além da ressurreição física do Senhor
Jesus Cristo, a Bíblia ensina claramente a
ressurreição do corpo glorificado dos santos.
A ressurreição de Jesus é declarada como as
primícias de quem participará da ressurreição
final. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre
os mortos, sendo ele as primícias dos que
dormem. 1 Coríntios 15:20.
“Nossos amigos levam-nos até à
sepultura e nos deixam ali; Deus não faz isso.”
“Bendito seja Deus, porque há em nós vida
ressurrecta e a ressurreição espera por nós.” Pois
assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o
corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção.
Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. 1
Coríntios 15:42.
Fomos predestinados, eleitos e chamados
antes da fundação do mundo; fomos justificados
e regenerados pela obra do Cristo histórico;
arrependemo-nos e cremos sendo adotados
como filhos pelos dons da graça; estamos sendo
santificados como evidência da perseverança
dos santos, para, finalmente, recebermos um
corpo glorioso.
Esta é a tão grande Salvação de eternidade
a eternidade. Aleluia. Amém.
Glenio Fonseca Paranaguá

