ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 27/01
Alice Moreno Cianca
Marcos Adriano Lovera
Wagner Tena
DIA 28/01
Emanuelle de Oliveira Barioni
DIA 29/01
Ana Claudia Mendes
Angela Simone Cestari Dias
Guilherme da Silva Ramos
Laura Cristina Chaves Romero
Luciana Francescon O. Ferreira de Mello
Maria das Dores Miranda
Rosa Lourenço da Silva Roque
Valter Donizete Smania
DIA 30/01
Kezia de Oliveira Gerard
Marcelo Vinicius Fernandes
Vera Lucia Rodrigues
DIA 31/01
Caroline Cavallaro
Ione Sanches Pinar
DIA 01/02
Dayane Carina de Almeida
Jonas Anderson Muchinski
Maria Madalena Pereira
Sidney Alvares Rossato
DIA 02/02
Josemar de Souza Santos
Maria Lucia Tomeleri Tolomeu
Maria Socorro Bezerra

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 hoje 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. Email: jovens@
palavradacruz.com.br. Venha! Convide seus
amigos e Participe!!! esperamos por Você!!

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!

ADOLESCENTES - FÉRIAS
O Departamento de Adolescentes estará
de férias no mês de janeiro de 2019. Os
adolescentes poderão assistir o culto
normalmente no templo.

VIDES - RETORNO

Louvamos a Deus pelo ministério do Vides que
retornará suas atividades no mês de Fevereiro, nos
dias 02 e 16 as 19h00. Todos estão convidados!
Envie um email para o contato paranavai49@
hotmail.com para maiores informações.

FUNCIONÁRIO

Informamos aos irmãos que os empregados
da Colina da Graça, Senhor Celso de Souza e
a Senhora Valdelina Lima de Godoi Souza não
pertencem mais ao quadro de funcionários da
Igreja.

OUVIDORIA

Se você tiver alguma sugestão ou reclamação sobre os assuntos administrativos da igreja poderá
fazer através do email ouvidoriapib@palavradacruz.com.br! Todos os emails deverão ser identificados!
DIACONIA

DOMINGO 03/02

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

DOMINGO 27/12

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

DOMINGO 03/02

9h30 - Nelson e Maria
18h30 - Nelson e Maria

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.

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
hoje 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.

PREGAÇÃO
DOMINGO 27/01

DISSE JESUS

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

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
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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 - CHEIO DO ESPÍRITO OU DE ESPERTEZA?
Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto: Que o poder pertence a Deus,
e a ti, Senhor, pertence o amor, e a cada um retribuis segundo as suas obras.
Salmos 62:11-12.
“A confiança do salmista se aprofunda nas promessas de Deus ao seu povo.
Ele é lembrado de duas promessas divinas que ele ouviu - que Deus é “poderoso” e
que ele é “amoroso”. Isto é, ele é capaz de libertar seu povo, e sua libertação é um ato
de amor. O pacto de Deus recompensará ricamente os piedosos que confiam nele e
que evitam o poder enganador humano. Os ímpios também receberão seus desertos”.
Quando Deus fala uma vez, é suficiente, mas precisamos ouvir pelo menos
duas. Precisamos saber que o poder é um atributo divino. Só Deus tem poder. O
cristianismo é o poder de Deus no espírito do ser humano, destituindo-o do seu
poder pessoal e revestindo-o do poder do Alto. Precisamos saber que o poder
da carne nada vale para a obra de Deus.
O poder de Sansão não estava nos seus músculos, nem nos seus cabelos,
embora esse poder se manifestasse por meio desse conjunto de fatores. O seu
poder decorria do Espírito de Deus agindo através de sua personalidade. O poder
do Espírito em sua unção é a energia que move a obra de Deus. O óleo tem mais
poder do que a espada.
Deus não precisa dos nossos talentos ou capacidades para fazer a sua
obra, mas nós precisamos do poder do Espírito Santo para ungir os nossos
talentos e capacidades, a fim de podermos cooperar com a obra de Deus. O óleo
tem mais poder do que a estratégia.
A vida cristã não é meramente um programa de conduta; é o poder de
uma nova vida governada pelo poder do Espírito Santo. Assim, o cristianismo
é o poder do Espírito Santo agindo intimamente no espírito do crente. Por
isso, podemos dizer que a grandeza do poder de um crente é a medida de sua
capacidade de rendição ao Espírito Santo.
O que move a verdadeira igreja não é o poder político, econômico, cultural
ou social, mas somente o poder do Espírito Santo. A Bíblia é a biblioteca do
Espírito Santo. A teologia é a gramática viva do Espírito Santo. A pregação
eficiente é o sotaque do Espírito Santo. Nada além do Espírito de Cristo pode ser
a causa da edificação da igreja de Cristo.
Para Frank Gabelein, “podemos considerar como regra da vida cristã o fato
de que, quanto mais formos cheios do Espírito Santo, mais glorificaremos o Senhor
Jesus,” no poder de Deus. A grande necessidade da igreja hoje é um avivamento
de vidas cheias do Espírito de Cristo, que reflitam o caráter de Cristo. “O exemplo
é a mais poderosa retórica.”
Um visitante esteve numa igreja um dia em que o pastor titular não se
encontrava e deixou este bilhete ao pastor. - “Você conhece seu substituto no
convívio da igreja. Eu o conheço nos negócios. No púlpito tem retórica, mas nos
negócios só trapaças. Queria ouvir alguém cheia do Espírito Santo, mas saí, porque
esse é cheio de esperteza”. Foi isto...
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá

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

PREGAÇÃO DA PALAVRA
QUAIS OS PROPÓSITOS DO VIVER CRISTÃO?
Tu, SENHOR, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme; porque ele confia
em ti. Isaías 26:3.
Glória de Deus.
Portanto, quer comais, quer bebais ou façais
Qual é o propósito de nossa existência outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória
como cristãos neste mundo caído? O Breve de Deus. 1 Coríntios 10:31.
Catecismo de Westminster começa as suas
Para Oswald B. Milligan, “adoração... é dar
perguntas, assim: - Qual é o fim principal do ao Senhor a glória que Lhe é devida como resposta
homem? E a resposta é simples: - o fim principal ao que Ele nos revelou e fez em Seu Filho Jesus
do homem é glorificar a Deus, e gozá-lo para Cristo.” Consequentemente, só começamos a
sempre. Nós, como cristãos, existimos apenas crescer na vida espiritual quando adorarmos
e tão somente para glorificar a Deus e gozá- agradecidos de coração.
lo eternamente e, gozá-lo aqui na terra é o
Portanto, adorar a Deus é compreender
princípio do céu. Eu disse ao SENHOR: Tu és o propósito com o qual Ele nos criou e nos
meu Senhor! Tudo que tenho de bom vem de regenerou em Cristo Jesus. Pois todas as
ti. Salmos 16:2 (NVT).
coisas vêm dele, existem por meio dele e são
“A absoluta suficiência de Deus faz dEle para ele. A ele seja toda a glória para sempre!
o objeto supremo, que sempre se há de buscar. Amém. Romanos 11:36 (NVT).
A verdadeira felicidade consiste unicamente em
A felicidade não é o propósito principal
fruir a pessoa de Deus. Seu favor é vida, e Sua da vida cristã, mas a santidade, e esta, só se
amorável bondade é mais do que a vida”. A minha desenvolve num coração grato que glorifica a
porção é o Senhor, diz a minha alma; portanto Deus nas menores coisas da existência.
esperarei nEle. Lamentações 3:24.
J. Blanchard afirmou que “a felicidade
“As nossas percepções do Seu amor, da superficial sem a santidade espiritual é um dos
Sua graça, da Sua glória, são os principais objetos principais produtos de exportação do inferno,” e
do desejo dos santos e os mananciais da sua ele ainda diz algo interessante, “o homem pode
mais elevada satisfação”, diz A. W. Pink. Muitos até estar satisfeito sem ser santificado, contente
dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, sem ser convertido, feliz sem ser santo,” mas o
exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste filho de Deus, nunca, uma vez que é preciso
alegria no meu coração, mais do que no seguir a paz com todos e a santificação, sem
tempo em que se multiplicaram o seu trigo e a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14.
o seu vinho. Salmo 4:6-7.
Unidade do corpo de Cristo.
C. S. Lewis definiu muito bem este ponto
Aqui entra outro item para definir o
quando disse: “o homem que tenta diminuir a propósito de nossa comunidade, que é a boa
glória de Deus, recusando-se a adorá-lo, é como preservação da unidade da igreja de Cristo.
um lunático que deseja apagar o sol, escrevendo Preservar e não produzir a unidade. “A igreja
a palavra “escuridão” nas paredes de sua cela.” é um só corpo - você não pode tocar um dedo
Não é possível glorificar a Deus sem adorá-lo mínimo do pé sem afetar o corpo inteiro.”
e ser-lhe grato por tudo. Gratidão é uma das
Para o teólogo americano do séc 19 A.
principais evidências da fé.
A. Hodge, “não há dúvida de que, se há um só
Li uma frase que adaptei: quem não Deus, um só Cristo, uma só cruz, um só Espírito
tem quase nada, normalmente agradece por Santo, há somente uma igreja.” E se há uma só
quase tudo, mas quem tem tudo o que precisa, igreja, esta é o corpo de Cristo que deve ser
normalmente reclama por nada e critica por preservada na unidade. Façam todo o possível
quase tudo. Uma pessoa ingrata e crítica não para se manterem unidos no Espírito, ligados
pode glorificar a Deus.
pelo vínculo da paz. Efésios 4:3 (NVT). E
O apóstolo Paulo cria que as coisas “a verdadeira unidade da igreja não pode ser
mais singelas e rotineiras fazem parte da vida organizada, mas exercitada.”
cristã que glorifica a Deus em todas as coisas.
Falando em unidade da igreja vou citar

ANOTAÇÕES
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alguns teólogos sérios para nos ajudar nesta
questão. Não se trata de unidade a qualquer
custo. J. Blanchard diz: “quando a Bíblia fala
de unidade da igreja, ela o faz não à custa da
verdade, mas com base nela.” E, Hugh Latimer foi
mais enfático, “a unidade precisa ser ordenada
de acordo com a santa Palavra de Deus; caso
contrário, a guerra seria melhor do que a paz.”
Charles Spurgeon afirmava: “estou
certo de que a melhor maneira de promover a
união é promover a verdade,” caso contrário a
divisão é bem melhor do que a concordância
no erro. Foi isto que o apóstolo Paulo concluiu:
Suponho que seja necessário haver divisões
entre vocês para que se reconheçam os que
são aprovados! 1 Coríntios 11:19.
Não buscamos unidade de uniformes
iguais, mas a unidade do mesmo coração, isto
é, o coração de carne ou de Cristo. É preciso
uma troca de natureza para haver natural
unidade do caráter de Cristo. Eu lhes darei um
novo coração e colocarei em vocês um novo
espírito. Removerei seu coração de pedra e
lhes darei coração de carne. Porei dentro de
vocês meu Espírito, para que sigam meus
decretos e tenham o cuidado de obedecer a
meus estatutos. Ezequiel 36:26-27 (NVT).
Edificação dos irmãos.
Se temos a unidade de propósito pela
vida de Cristo, temos as condições da graça
de Deus para a edificação dos irmãos neste
mundo perverso. Portanto, tenhamos como
alvo a harmonia e procuremos edificar uns
aos outros. Romanos 14:19 (NVT).
Não há edificação sem aplanar as
pedras ou firmar bem os tijolos. Podemos
dizer que o dinheiro pode edificar um templo,
mas é necessário o amor de Cristo, em meio
às turbulências deste mundo perverso,
para fazer um santuário de pedras vivas. “O
propósito das provações da vida é a edificação,
não o nosso prejuízo.”
A edificação da igreja requer a
abnegação diante de nossos próprios objetivos
pessoais, considerando os outros superiores
a nós. Nós que somos fortes devemos ter
consideração pelos fracos, e não nos agradar
a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo
visando ao que é certo, com a edificação
deles como alvo. Romanos 15:1-2.
Jesus Cristo é o único capaz de edificar a

sua igreja e esta é edificada sobre Ele mesmo,
como o único alicerce. Portanto, diz Rowland
Hill, “não tente demolir nada com sua pregação,
a não ser o diabo, e não tente edificar nada, a
não ser Jesus Cristo.”
Salvação dos perdidos.
Além da edificação dos santos, temos
como missão a evangelização dos perdidos
espalhados pelo mundo. Nós não sabemos se
as pessoas a quem evangelizamos vão crer,
mas sabemos que, se não evangelizarmos
estamos
desobedecendo
o
último
mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo,
e, neste caso, Ele não será o nosso Senhor: E
disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o
evangelho a toda criatura. Marcos 16:15.
Segundo Leighton Ford ”devemos
evangelizar não porque seja agradável, fácil
ou porque podemos ter sucesso, mas porque
Cristo nos chamou. Ele é o nosso Senhor. Não
temos outra escolha senão obedecer-lhe,” e
“evangelização é a tarefa perpétua de toda a
igreja, não o passatempo peculiar de alguns de
seus membros.”
Alguém disse que nós “não podemos
levar o mundo todo a Cristo, mas podemos levar
Cristo a todo o mundo,” sabendo, todavia, que a
evangelização não é uma atividade para horas
vagas, pois fomos chamados para evangelizar
em tempo integral. Entendeu?
Servir à sociedade.
Um patrão dá a seu empregado um
trabalho a fazer, mas não pode dar-lhe forças
para trabalhar; contudo Deus, assim como nos
dá algo a fazer em favor do mundo, também
nos dá forças para servir com empatia ao
maior número de pessoas, para a Sua glória.
O teólogo J. Blanchard diz, “moralmente,
o cristão é chamado para a santidade;
dinamicamente, ele é chamado para o serviço.”
Há um provérbio antigo que sustenta: “se
você não vive para servir, não serve para viver”.
E, servimos melhor, quando nosso serviço,
para a sociedade, é feito antes de tudo para o
Senhor. (Mateus 25:42...)
A igreja está no mundo pra glorificar
a Deus por seu serviço ao mundo. Segundo
Phillips Brooks, “pensar que você não pode
fazer nada é quase tão arrogante quanto pensar
que pode fazer tudo.” Que a Trindade Santa nos
mantenha focados nos Seus propósitos.
Glenio Fonseca Paranaguá

