ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 03/02
Bruno Bazzo Jota
DIA 04/02
Amanda de Farias Janjacomo
Beatriz de Farah Santaella
Cesar de Oliveira Morilha
Claudia Adriana Messias Maluf
Elza de Souza
Fabio de Almeida Takata
Flavia Azem Correa
Flavia Luciana Jandre Lessa
Jean Costa Machado
Leonardo Del Vecchio
Neusa Maria Manzati Fernandes
DIA 05/02
Carlos Miguel Pires Junior
Daniele Costelini Simões de Macedo
Janete Vitalino Dias
Katia Valeria Ferreira Costa Rodrigues
Ligia Pasquali da Gloria
Waltoyr Romero de Souza
DIA 06/02
Elizabete Mendonça Sella Alvarenga
Flavia Cassia Resende Leite
Juralia Soares de Moraes Pires
Silvia Moritz Depaz
Vilma Jacomini Pilla
DIA 07/02
Gabriel Aguiar Aquino
Ivone Mari de Almeida Manenti
Marina Aires
Neuza Pereira Tolomeu
Raymilson Diniz Pereira
DIA 08/02
Evandro Luiz da Silva
Gabriel Cruz Lopes
Gilberto Montanini
Mara Cristina Wilnerzon Thorn
DIA 09/02
Aparecida da Silva Gomes
Jose Donizete dos Santos
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

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.

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!!

PAIS DE ADOLESCENTES

No dia 18/02, às 19h30, começaremos um
grupo de estudo na PIBL com vocês. Participe
e se envolva com este ministério. Para mais
informações, fale com o pastor Maurício Torres.

O livro “EXAME DE PATERNIDADE” do Pr. Glenio
Fonseca Paranaguá é a indicação desta semana.
“A paternidade ajustada é o início de uma
revolução na estrutura social inadequada em
que vivemos atualmente. A terrível desordem
social passa em primeiro lugar pelo lar e creio
que a maior necessidade para o restabelecimento
da família é a restauração verdadeira da figura
paterna.” Adquira já na Livraria PIB LONDRINA.

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!

VIDES - RETORNO

Louvamos a Deus pelo ministério do Vides que
retornou 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.

OUVIDORIA

ATENÇÃO ADOLES!!!

A célula de adolescentes começará no dia 18/02
às 19h30 na PIBL. Chame toda a turma e participe!

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!

PREGAÇÃO
DOMINGO 03/02
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DIACONIA

DOMINGO 10/02

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

DOMINGO 03/02

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

DOMINGO 10/02

9h30 - Antônio e Vera
18h30 - Antônio e Vera

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, 03 de Fevereiro de 2019 - 2587

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 desta que para ninguém ou o empoleirase 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.
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

