ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 20/01
Ana Michitichuc de Souza
Julio Cesar Castro Neres
Victor Peretti Junior
DIA 21/01
Breno Belinati Paiva
Clarice Masiero de Miranda
Madalena Mitsuko Tateiwa
Mirlene Aparecida Tavares
DIA 22/01
Alessandra Garcia Leal de Oliveira
Julio Cesar Gonçalves Fernandes
Priscila Morais de Andrade
Rosana Santana de Souza
Victor Hugo Silvestre
DIA 23/01
Arthur Oliva Neto
Gisele Cristina Barioni Agostini
Leonilda Carvalho Siqueira
Mairy Lucy de Mello Morilha
Sandro Henrique Minglin
Valeria Cristina dos Santos
DIA 24/01
Camila Pretti Monteiro
Eliezer Balbino dos Reis
Elizabete Aparecida Lamazalle Achermann
Margareth Anina Zekveld Daher
DIA 25/01
Anne Miriam Ziwich de Oliveira Leite
Elcio Eder Bondarchuk
Luiz Aurelio Timoteo
Maria conceição Soares
DIA 26/01
Ana Paula Vieira do Carmo Diehl
Anna Elisabeth Maria de Geus
Maria de Lourdes Munhoz dos Santos
Mary Ane Marques Santos Bandartchuc
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

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 27
de janeiro de 2019 às 10:00 horas, com quorum
de 1/3 dos membros em primeira convocação e
com qualquer número em segunda convocação, 15
minutos após a primeira conforme disposto no Art.
17 do Estatuto, para tratar de um único assunto:
MOVIMENTO DE MEMBROS.

ACAMPAMENTO JOVENS - QUEM É JESUS?

Nos dias 1 a 4 de Março de 2019 teremos o
Acampa Jovens de Verão com o Tema “QUEM É
JESUS?”. “DISSE-LHES ELE: E VÓS, QUEM DIZEIS
QUE EU SOU?” Mateus 16:15. As inscrições já
podem ser feitas através do site ou no link www.
livreemcristo.com.br. Valor: R$ 240,00. Será
no Acampamento Canaã. Mais Informações:
(43) 3372-8900/3372-8901. E-mail: jovens@
palavradacruz.com.br. Venha! Convide seus
amigos e Participe!!! esperamos por Você!!

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 27
de janeiro de 2019, 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 disposto
no art. 17 do estatuto, para tratar do seguinte
assunto: CONSAGRAÇÃO E NOMEAÇÃO AO
PASTORADO DA IGREJA DO IRMÃO MAURÍCIO
MARCELO TORRES.

ADOLESCENTES - VIGÍLIA

No dia 25/01 a partir das 20h30 até as 6h00 do
dia 26/01, faremos uma vigília no Acampamento
Canaã! Com o tema, TRANSFORMAÇÃO DE
MENTES. Levar um prato de salgado ou doce.
Mais informações com Pr. Maurício Torres.

ACAMPAMENTO CANAÃ

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.

ADOLESCENTES - FÉRIAS
O Departamento de Adolescentes estará de
férias até fevereiro de 2018. Os adolescentes
poderão assistir o culto normalmente no
templo.

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.

FÉRIAS DE PASTORES

O pastor Eric entrará em férias no dia 20 de janeiro
e retorna dia 15 de fevereiro. O pastor Maurício
entrará em férias no dia 14 de janeiro e retorna
no dia a 23 de janeiro.

PREGAÇÃO
DOMINGO 20/01

DIACONIA

DOMINGO 27/01

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

DOMINGO 20/12

9h30 - Guilherme e Kezia
18h30 - Guilherme e Kezia

DOMINGO 27/01

9h30 - Carlos e Sueli
18h30 - Carlos e Sueli

HORÁRIOS DE CULTO
DOMINGO

9h30 - Estudo Bíblico
18h30 - Culto

4ª FEIRA

15h00 - Oração e Comunhão
19h30 - Oração

piblondrina

5ª FEIRA

12h15 - Tempo de Graça
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SÁBADO

19h30 - Culto de Jovens
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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 - INVESTINDO EM QUE SE GLORIAR
Assim diz o SENHOR: que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem
o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se
orgulhar, que se orgulhe somente disto: de me conhecer e entender que eu sou o
SENHOR, que demonstra amor leale traz justiça e retidão à terra; isso é o que me
agrada. Eu, o SENHOR, falei! Jeremias 9:23-24 (NVT). Aqui residem três motivos
de exaltação e um de glória.
Quem sabe, não sabe o bastante para se orgulhar que sabe suficientemente.
Todo aquele que sabe algo, na verdade sabe que nada sabe diante da magnitude
do saber. Para Jeremy Taylor, “ter orgulho do que se sabe é demonstração da maior
ignorância.”
O apóstolo Paulo também disse que o saber inflama, incha ou entumece o
ser de todos aqueles que pensam que sabem. O risco de que o saber ensoberbece
é enorme e há uma “galera” incontável de diplomados, supondo que o canudo lhe
confere o conteúdo dum saber maior. Talvez Sócrates tenha toda razão: “a única
coisa que sei, é que nada sei”.
O poder é outra catapulta para o orgulho. Muitos pensam que para exercer
mais no reino de Deus precisam de mais poder. De fato precisam do poder do Alto
para suportar a carga, jamais, porém, o poder do cargo para sustentar a missão.
Jesus não tinha nenhum cargo no sistema judaico, mas tinha todo poder de Alto
para realizar o Seu ministério.
Se não temos poder para governar o mundo, podemos ter poder para
interceder junto ao trono da graça. Não é o poder da carne que faz a obra de Deus,
mas o poder do Espírito Santo. O cristianismo é o poder do Espírito de Deus na alma
do homem e não o poder da alma do homem no Espírito de Deus. O cristão não
governa acima dos outros, ele é governado, acima de tudo e de todos pelo poder de
Cima.
O terceiro motivo de soberba é a riqueza. Muitos acham que dinheiro é a
moeda que resolve todas os déficits do sujeito. Se eu tiver dinheiro não importa o
meu naipe, vou levar vantagem. Ledo engano desse tolo enfatuado. Alguém disse
muito bem que “nem as maiores riquezas do mundo podem resgatar a pobreza do
caráter.”
É triste ver dinheiro assumir o primeiro lugar na vida de um cristão e ainda
mais na pauta de uma igreja. Já disseram que “a verdadeira medida de nossa riqueza
está em quanto valeríamos se perdêssemos todo nosso dinheiro.” Se a nossa fé não
afeta a maneira despendida como usamos o dinheiro, então temos que avaliar a
nossa crença.
Agora o profeta Jeremias aponta para aquilo que precisamos nos envolver. Se
desejamos nos gloriar, que seja em conhecer intimamente o Senhor. Nem a ciência,
nem o poder, nem a riqueza; nada neste mundo finito e passageiro pode preencher
a necessidade do conhecimento pessoal de Jesus Cristo. Ele não está falando aqui
de saber teológico, mas de relacionamento íntimo de amor leal, que traz justiça e
retidão à terra. É isto.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá

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

PREGAÇÃO DA PALAVRA
VISÃO, ILUMINAÇÃO E REVELAÇÃO
Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
1 Coríntios 2:2.
A visão desta igreja é: conhecer pessoalmente
a Jesus Cristo crucificado e fazê-lo conhecido, em todo
o lugar, através da graça do Pai, no poder do Espírito
Santo.
Temos entendido, pelas Escrituras, que
Cristo Jesus é o Deus que se encarnou no Jesus
histórico, enquanto Jesus Cristo é o Homem
exaltado na posição de Deus, após a sua
ressurreição. Cristo Jesus é o Deus-Homem, que
foi morto na cruz, e Jesus Cristo é o Homem-Deus
que se tornou manifesto ao mundo depois da Sua
ressurreição.
Cristo Jesus é a encarnação de Deus
no ventre de Maria. Jesus Cristo é a exaltação
do Homem do ventre da Terra. Vejamos como
Paulo explica: Estamos aqui para trazer a vocês
esta boa-nova. A promessa foi feita a nossos
antepassados, e agora Deus a cumpriu para nós,
os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É
isto que o segundo salmo diz a respeito dele: ‘Você
é meu Filho; hoje eu o gerei’. Atos 13:32-33.
Cristo Jesus, pregado na cruz, foi o último
Adão, mas Jesus Cristo é o segundo Homem,
gerado pelo Pai na ressurreição. Conhecer a Jesus
Cristo crucificado é saber que o segundo Homem
tem as marcas da crucificação em Seu corpo, bem
como, saber ainda que, os filhos de Deus levam os
efeitos da crucificação com Cristo em seu modo de
viver.
Conhecer pessoalmente a Jesus Cristo não
é um mero conhecimento acadêmico ou mesmo
da escola dominical. Muita gente conhece teologia,
mas não conhece Deus. Sabe muito sobre a Bíblia
de Deus, embora nada saiba do Deus da Bíblia. Fala
muito bem das sãs doutrinas, contudo falha em
encarnar o caráter do Evangelho de Jesus Cristo.
Paulo disse: eu decidi nada saber. O termo
para saber, no grego, é ειδω, (eido) significando
perceber bem com os olhos ou examinar e
experimentar. É um conhecimento adquirido por
relacionamento pessoal e não por informação de
terceiros.
O sábio A. W. Tozer dizia com propriedade:
“Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem

ANOTAÇÕES

www.piblondrina.com.br

adotou os métodos de nossa era mecânica. Aquele que
deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo,” e
acrescentou ainda: “Só absortos em Deus, podemos
manter um entusiasmo espiritual perpétuo, porque só
Deus pode suprir novidade perene.”
Podemos conhecer bem sobre a
encarnação e divindade de Cristo sem, contudo,
ter o menor conhecimento da real experiência da
nossa crucificação com Cristo Jesus. Não basta
saber que Cristo foi crucificado por nós, é preciso
saber experimentalmente que nós também fomos
crucificados com Cristo. A Sua morte não é apenas
uma morte substitutiva, pois se fizermos parte
integral de todos, sem distinção, o amor de Cristo
nos constrange, julgando nós isto: um morreu por
todos; logo, todos morreram. 2 Coríntios 5:14.
Ninguém é salvo porque sabe que Cristo
morreu por ele, mas porque além de saber que
Cristo morreu para salvar os Seus, ele crê que a
morte de Cristo foi de fato a sua morte para o
pecado da incredulidade e que Cristo agora é a sua
vida. Creio que só é salvo quem morreu juntamente
com Cristo. O homem velho não tem lugar na sala
do trono.
Conhecer a Cristo crucificado é mais do que
saber sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário;
é mais do que ter uma boa teologia da cruz; é mais
do que pregar a boa e correta mensagem da cruz; é
principalmente saber e crer, de modo experimental,
pela fé, que aquela morte na cruz diz respeito à
nossa morte juntamente com Cristo.
Significa que nós estamos crucificados
para o nosso eu, como nos diz o apóstolo Paulo
de forma enfática. Estou crucificado com Cristo;
assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive
em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela
fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou
por mim. Gálatas 2:20. Sem a morte do eu não há
salvação.
A decisão do apóstolo Paulo de nada saber,
senão a Cristo crucificado, se deve a sua pregação
em Atenas. No areópago, em Atenas, Paulo omitiu
a palavra da cruz em sua mensagem e teve um
pequeno resultado. Quando, pois, chegou a Corinto

estava cheio de temor e tremor, então tomou
outro rumo e passou para esta ênfase: nada
saber... senão...
A pregação dum pregador de Jesus Cristo
é a proclamação de alguém que saiu de cena
mediante sua morte com Cristo. Thomas Brooks
dizia: “os despenseiros do evangelho são amigos do
Noivo e não podem falar uma palavra da parte do
Noivo e duas de si mesmos.” Na verdade o pregador
da cruz é como o cano escondido na parede, a
sua real importância é conduzir a água à torneira.
Ninguém vê o cano, mas usufrui da água.
Aquele que prega a cruz de Cristo precisa
pregá-la pregado na cruz. Nenhuma pregação
pode ter mais efeito do que aquela em que o
pregador está morto para si mesmo e vivo apenas
para Deus por meio da vida de Cristo. Alguém
disse que um pregador cheio de si jamais poderá
pregar verdadeiramente o Cristo que se esvaziou
de si mesmo.
O Major Ian Thomas reverberou: “tenha
certeza de que é a trombeta de Deus que você está
tocando - se for apenas a sua, ela não despertará
os mortos; simplesmente incomodará os vizinhos.”
Por isso, nunca pregue para se projetar, mas para
anunciar tão somente Aquele que se deu por nós,
a fim de nos libertar da tirania do nosso ego.
Precisamos conhecer pessoalmente
a Cristo crucificado, bem como nos conhecer
crucificados com Cristo. No reino de Deus não há
lugar para gente exibida, mas para gente eximida
de si mesma. Josif Ton ensinava: “quando você
coloca a vida no altar, quando se prontifica e aceita
morrer, você se torna invencível. Não tem mais nada
a perder.”
Agora chegamos ao segundo ponto da
nossa visão. Se conhecemos pessoalmente a Cristo
crucificado podemos fazê-Lo conhecido. Só quem
O conhece deste modo pode ser instrumento de
tal conhecimento aos outros. A pregação eficiente
é a expressão dinâmica do conhecimento de Cristo
crucificado que se apossou da mente e do coração
do crente.
Para fazer Cristo crucificado conhecido
aos outros é preciso que o pregador O pregue
como um crucificado com Cristo. O grão de trigo
precisa morrer para poder dar muito fruto. Assim
também é com os pregadores do Evangelho
das insondáveis riquezas de Cristo, precisam
pregar pregados na cruz. Só os que morreram e
ressuscitaram com Cristo podem testemunhar de

sua experiência como alguém que foi regenerado.
A mensagem do Evangelho é a pregação
da vida que nasce da morte. A fé cristã não propõe
a educação do velho homem, mas a sua execução.
Não se trata da politização de Adão, mas do seu
extermínio. A nova criatura vive pela vida de Cristo
ressuscitado, por isso, só quem foi crucificado
com Cristo pode experimentar a vida que veio da
tumba.
Só quem foi crucificado e ressuscitado com
Cristo pode fazer conhecido o Cristo crucificado de
modo experimental. Mas este conhecimento só
pode ser comunicado atravésda graça. Benjamin
Beddome disse muito bem: “a graça de Deus pode
salvar almas sem a pregação; mas toda a pregação
do mundo não pode salvar almas sem a graça de
Deus.”
O teólogo Charles Hodge afirmava: “nada
que não seja gratuito é seguro para os pecadores... a
não ser que sejamos salvos pela graça, não podemos
absolutamente ser salvos,” e Sto. Agostinho ainda
completa este pensamento: “A graça de Deus não
encontra homens aptos para a salvação, mas tornaos aptos a recebê-la.”
A nossa visão éportanto: conhecer
pessoalmente a Jesus Cristo crucificado e fazê-lo
conhecido, em todo o lugar, através da graça do
Pai, no poder do Espírito Santo.
“A essência da doutrina da graça é que Deus
é por nós.” Nós não somos salvos porque cremos
na graça mas, na verdade, nós cremos na graça
porque fomos salvos por meio da graça. Vocês
são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não
vem de vocês; é uma dádiva de Deus. Não é uma
recompensa pela prática de boas obras, para
que ninguém venha a se orgulhar. Efésios 2:8-9
(NVT).
Finalizando precisamos reafirmar o que
Martinho Lutero dizia: “a compreensão adequada
das Escrituras só ocorre por meio do Espírito Santo,”
enquanto George Muller dá o tom da sinfonia:
“Se o Espírito Santo nos guiar em tudo, Ele irá fazêlo de acordo com as Escrituras, e nunca de maneira
contrária a elas.” Ele vai nos iluminar e revelar.
O Espírito Santo inspirou as Escrituras, o
Espírito Santo ilumina as Escrituras e Ele é o único
que a revela, então, a autoridade da fé é a revelação
de Espírito Santo. Neste caso, o que precisamos é
a plenitude do Espírito Santo revelando Cristo em
nossas vidas.
Glenio Fonseca Paranaguá

