ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 24/02
Patricia Ribeiro Avila
Samuel Gongora Vicente
Valeria Gomes
DIA 25/02
Barbara Barcellos Loeffler
Carlos Marcel Moreno
Claudiana Paula Ferreira Ramos
Patricia Moreira Filgueiras Santos
Valdemar Moreno Bonilha
DIA 26/02
Danielle de Moura Feitosa
Fabiani Souza Fiuza Semusato
João Evanir Tescaro Junior
Lincoln Ezequiel Porto Lopes
Maria Helena Rodrigues Carvalho
DIA 27/02
Alessandra Almeida Gerber Oliveira
Ana Silvia Loureiro Batista
Celia Campos Bemvenho
Dalva Ferreira Fernandes
Marisa Aparecida S. Wilnerzon Thorn
DIA 28/02
Ana Paula Parra Diehl
Flavia Lucia Bazan Bespalhok
Henrique Müller Delamura
Marli Hotz Lopes
Noelia dos Santos de Assis
Rosemari Cianca
Valdir Demartine de Castro
DIA 01/03
Ana Julia Monteiro da Silva
Dalva Aparecida Ceribelli
Diego Giovani Bonifacio
Fabricio Vital Contijo Cordeiro
Miltes Cardoso Cernev Terziotti
Robson Pelegrini
Roselene Avelino Alves Ribeiro
DIA 02/03
Carlos Eduardo Silva Costa
Cristina Nazare Picchi Fujarra
Leila Marcia Andrade
Rogerio Costa Lima
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

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!!

LANÇAMENTO EDITORA IDE

“O Evangelho das Insondáveis Riquezas de Cristo” De
Glenio Fonseca Paranaguá. A religião é aquilo que
os homens fazem para tentar alcançar Deus no
último degrau da escada, enquanto o Evangelho
é como um elevador em que Deus desce e faz
tudo para alcançar e salvar o Seu povo, através de
Cristo. Adquira já em nossa Livraria!

ACAMPAMENTO DE BARRACAS

Fundada em 13.05.1939

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.

MAS - DEMANDA IMEDIATA

O MAS está com todas as cestas básicas
comprometidas e há pessoas e famílias
necessitadas em lista de espera. Assim,
solicitamos aos irmãos a contribuição de
alimentos: ARROZ, FEIJÃO, ÓLEO, CAFÉ, AÇUCAR,
FUBÁ, MACARRÃO e demais gêneros de primeira
necessidade. Informações com Letícia: social@
palavradacruz.com.br.

O Departamento de Juniores convida todos
os pais e juniores para um acampamento de
barracas no Acampamento Canaã com inicio no
dia 23 de março às 14h e término dia 24 de março
após o café da manhã. Maiores informações no
Departamento de Juniores. Valores: Adulto: R$
35,00. Criança até 12 anos: R$ 25,00.

OUVIDORIA

AGRADECIMENTO

FUNCIONÁRIOS COLINA

A família Filipov agradece ao Pr. Dagoberto, as
irmãs e irmãos da Igreja, que oraram pela irmã
Kristina Gorban Filipov que veio a falecer dia 12 de
fevereiro de 2019.

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!

Informamos aos irmãos, que a partir do dia 19
deste mês já temos um novo casal trabalhando
na colina. Senhor Antonio e senhora Ângela.

PREGAÇÃO
DOMINGO 24/02

9h30 - Dagoberto Simão Aquino
18h30 - Maurício Marcelo Torres

DIACONIA

DOMINGO 03/03

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

DOMINGO 24/02

9h30 - Silas e Mariza
18h30 - Silas e Mariza

DOMINGO 03/03

9h30 - Anderson e Maria
18h30 - Anderson e Maria

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, 24 de Fevereiro de 2019 - 2590

O ESPÍRITO DA CRUZ - CUIDADO COM OS PROFESSORES DE DEUS!
Tem gente que gosta de palpitar em tudo. No futebol, quase todos os torcedores
são treinadores. Não é incomum ver discussões entre os amantes do esporte por causa
das escalações. – Eu acho que fulano seria melhor do que beltrano. – O técnico é uma
porcaria. – Não vejo razão de convocar esse cara, ele não joga nada. O problema é que o
crítico não sabe nem matar uma bola. Fala do que não sabe fazer. É crítico, mas é um
ignorante.
Na medicina, então! Há até um ditado que diz: – de médico, poeta e louco, todos
nós temos um pouco. Como existe gente palpiteira na ciência de Hipócrates! De médicos
feitos em curso mal-ajambrado, passando pelos curandeiros e apedeutas da medicina,
não escapam palpites para diagnósticos e tratamentos de saúde. É incrível o tanto de
pitacos.
Entendo bem que alguém que nunca escreveu um livro possa ser um bom crítico
literário. Gente que nunca produziu um filme pode ser um cinéfilo de bom censo, capaz
de análises excelentes. Mas não entendo como alguém que não sabe o que é a clave de
sol, se meta em dar palpite numa partitura e tenta corrigir o arranjo. É surpreendente
o abuso.
É triste ver pessoas ineptas dando opiniões em algo que nada entendem. Uma
vez, um sapateiro visitando uma vernissage, viu numa pintura a sandália duma dama
ali exposta, e, percebendo um defeito, comentou com seu amigo ao lado. O pintor
encontrava-se próximo e agradeceu ao sapateiro. Orgulhoso, o esnobe resolve criticar
o camafeu que se achava no colo da dama. Então, o pintor retrucou: – não vá o sapateiro
além do chinelo.
Um médico dando conselhos na estrutura duma ponte ou o engenheiro dizendo
ao cirurgião como ele deve fazer a cirurgia é considerado uma gafe profissional sem
medida. A questão aqui é sempre a mesma, opinar naquilo que está fora de sua
competência.
Pouca coisa causa mais entojo do que conviver com os pseudos donos do saber.
É horrível essa interferência de gente abelhuda, que se mete sempre naquilo que não
sabe ou tem apenas um verniz. Se você for um excelente piloto de fórmula 1, mas
nunca pilotou um teco-teco, não se meta a dar sugestões ao comandante do Boeing
747-8 em como voar.
Na igreja vemos de tudo. O modelo de competência, neste caso, é determinado
pelo Espírito Santo, porém vemos gente que não sabe discernir entre omelete e
homilética, desfazendo da pregação de alguém cheio do Espírito, só porque não é um
erudito refinado.
Muitas pessoas não conseguem viver no seu próprio quadrado e têm a mania
de entremeter-se no ministério dos que o Senhor está usando, para a Sua glória. As
pessoas que estão procurando defeito, raramente encontrarão outra coisa. Mas, se
você estiver procurando falhas para criticar, olhe bem para o espelho, talvez possa
ajudar alguém.
Mendigos, cuidado com esses professores de Deus, eles vivem tentando apagar
as estrelas dos outros, mas com isso, só fazem a sua cadente. É isso.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
IDENTIFICADOS E ENRIQUECIDOS EM DEUS
E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial.
1 Coríntios 15:49.
A doutrina cristã, apresentada por Paulo de misericórdia. Romanos 11:32. Todos precisam
e inspirada pelo Espírito Santo, tem como saber que o Deus Trino não divide a sua glória com
centralidade o Senhor Jesus Cristo e a sua obra ninguém (Isaías 42:8).
redentora. Ela fala do amor eterno e incondicional
A ação de Deus não depende do que o
de Deus em favor do perdido pecador, que se homem faz, mas da Sua graça soberana, oferecida
encontra morto espiritualmente. Por essa razão, e manifestada através do Seu Filho Jesus na cruz,
precisamos nos atentar para a importância da primeiro para a Sua própria glória e depois para
Palavra de Deus no que se refere à riqueza da vida benefício do pecador indigno e incapaz. Sendo
substitutiva e o seu propósito.
justificados gratuitamente por sua graça, por
O pecado, que é a incredulidade e também meio da redenção que há em Cristo Jesus.
transgressão da lei (João 16:9, 1 João 3:4), trouxe Romanos 3:24.
grande prejuízo e causou profundo estrago na
É necessário ficar bastante claro que o
raça humana e no universo. Todos nós carregamos projeto de Deus para salvação do perdido pecador
esse desconforto e as consequências do pecado, está, irrevogavelmente, em Cristo ser o principal
de uma forma absoluta. Desde a planta do pé até tesouro em nós, aqui e na eternidade; é o senhorio
o alto da cabeça não há nada são. Isaías 1:6a.
de Cristo e a natureza Divina implantada em
Saulo era um respeitado líder judeu. Era nosso ser e nos sustentados em tudo. Aos quais
diplomado pela academia religiosa da sua época Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas
e com uma imensa grade curricular. Para alguns, da glória deste mistério entre os gentios, que é
talvez, sua vida espiritual estava aparentemente Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses
muito bem. Todavia, sua realidade era outra. 1:27.
...Segundo o zelo, perseguidor da igreja,
O morto espiritual, seja religioso ou não,
segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. sempre vai agir e andar na contramão da vontade
Filipenses 3.6. Mais tarde, Paulo vai reconhecer de Deus. Ele tem o seu objeto de apego e de
a sua falta de entendimento. Porque lhes dou estima conforme lhe apraz. Qualquer afeição ou
testemunho de que têm zelo de Deus, mas não amor para vida que esteja fora de Cristo é pior
com entendimento.Porquanto, não conhecendo do que o estrago ocorrido com o rompimento de
a justiça de Deus, e procurando estabelecer a Brumadinho. Uma vida centrada em si mesmo
sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça gera ruína e prejuízo. Misericórdia de nós Pai de
de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para justiça toda graça!
de todo o que crê. Romanos 10:2-4.
Paulo precisou ganhar a revelação de que a
A revelação do verdadeiro Evangelho é a somatória de tudo aquilo que obteve moralmente
nossa maior necessidade. E isso faz toda diferença e espiritualmente, por preceitos humanos, não
em um sistema de tantas mentiras. Concluímos, passava de escória, lixo diante da sublimidade da
pois, que o homem é justificado pela fé sem pessoa e obra do Deus encarnado. E, na verdade,
as obras da lei. Tendo sido, pois, justificados tenho também por perda todas as coisas, pela
pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor excelência do conhecimento de Cristo Jesus,
Jesus Cristo; Pelo qual também temos entrada meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas
pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e estas coisas, e as considero como escória, para
nos gloriamos na esperança da glória de Deus. que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3:8.
Romanos 3:28 e 5:1-2.
O ministério do Espírito Santo é nos
As práticas religiosas executadas por Paulo convencer do nosso pecado e de todo engano,
(quando ainda Saulo) eram aceitas por muitos. que ainda persiste em nos aprisionar em nossa
Ele estava muito bem conceituado e aprovado, vã e decadente maneira de viver. Também é nos
humanamente. Mas aos olhos de Deus, sem revelar o evangelho das insondáveis riquezas
valor e reprovado. Porque Deus encerrou a todos de Cristo. Efésios 3:9. A definição para a palavra
debaixo da desobediência, para com todos usar “insondáveis” significa algo que não pode ser

ANOTAÇÕES

www.piblondrina.com.br
perscrutado em sua totalidade.
A mudança de entendimento que o
apóstolo Paulo recebeu no caminho de Damasco
foi um marco para sua nova identidade. A partir
de então, passou a viver para a glória de Deus
verdadeiramente. Mas, seguindo ele viagem e
aproximando-se de Damasco, subitamente o
cercou um resplendor de luz do céu. Atos 9:3.
E temos, mui firme, a palavra dos profetas,
à qual bem fazeis em estar atentos, como a
uma luz que alumia em lugar escuro, até que o
dia amanheça, e a estrela da alva apareça em
vossos corações. 2Pedro 1:19.
Cristo, que é o resplendor vindo do céu,
tomou a vida do então perseguidor dos cristãos,
transformando-o em uma nova criatura, o qual
passou a anunciar a identificação do pecador com
Cristo como único meio de regeneração. Não há
salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu
não há nenhum outro nome dado aos homens
pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12.
A revelação da graça na vida de Moisés
também foi uma desconstrução radical. Pela fé
Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado
filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser
maltratado com o povo de Deus, do que por um
pouco de tempo ter o gozo do pecado; tendo por
maiores riquezas o vitupério de Cristo do que
os tesouros do Egito; porque tinha em vista a
recompensa. Hebreus 11:24 e 25.
Fora da nossa união com Cristo na sua
morte e ressurreição, não temos como ser libertos
do pecado, curado sou mesmo santificados, muito
menos termos a vida abundante tão almejada.
Todas as riquezas espirituais e eternas a serem
desfrutadas só podem ser experimentadas a
partir da nossa união com Cristo. Como amor,
alegria, contentamento, paz e esperança e boas
obras.
O ponto de partida e de chegada está em
crer nessa doutrina tão enriquecedora. Porque,
se fomos plantados juntamente com ele na
semelhança da sua morte, também o seremos
na da sua ressurreição. Romanos 6.5. Portanto,
se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas
que são de cima, onde Cristo está assentado à
destra de Deus. Pensai nas coisas que são de
cima, e não nas que são da terra; porque já estais
mortos, e a vossa vida está escondida com
Cristo em Deus.Quando Cristo, que é a nossa
vida, se manifestar, então também vós vos
manifestareis com ele em glória. Colossenses
3:1-4.

Todo suprimento necessário para os
descendentes de Adão, empobrecidos do
verdadeiro sentido da vida, pode ser encontrado
no Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não
tem o Filho de Deus não tem a vida.1 João 5:12.
Deus não tem como dar uma vida
abundante fora de Cristo e do seu propósito. A
vida abundante que precisamos é conhecer a
Cristo e a Sua vontade, porque fomos criados
para a glória de Deus. Precisamos da poderosa
manifestação do Espírito Santo em nossas
vidas, para que sejam produzidos os efeitos do
evangelho das insondáveis riquezas de Cristo.
Efésios 3:9.
Será que temos experimentado da fonte
das insondáveis riquezas de Cristo ou ainda
estamos esperando algo deste mundo? Onde
estão as nossas prioridades? Quais são as nossas
riquezas? Se verdadeiramente conhecemos a
Palavra, precisamos rogar que o poder da graça
gere em nós arrependimento do nosso estilo
raquítico e seco de expressar o Evangelho.
Portanto, convém-nos atentar com mais
diligência para as coisas que já temos ouvido,
para que em tempo algum nos desviemos
delas. Hebreus 2:1. Quanto ao zelo, não sejam
preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito,
servindo o Senhor. Romanos12:11.
Cristo atrai pecadores problemáticos,
identificando-os em Sua morte e ressurreição
para substituir toda imundícia (Ezequiel 36:25),
mediante a Sua própria vida abundante, para
vivermos, ainda que num mundo miserável e
caído, mas libertos do jugo maligno. Essa graça
redentora foi e continua a ser dádiva da Trindade.
Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem
do alto, descendo do Pai das luzes, em quem
não há mudança nem sombra de variação.
Tiago1:17. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas
as bênçãos espirituais nos lugares celestiais
em Cristo. Efésios 1:3. Porque em tudo fostes
enriquecidos nele. 1Coríntios1:5.
Oro para que, com as suas gloriosas
riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser
com poder, por meio do seu Espírito. Efésios
3:16. Miserável homem que sou! Quem me
livrará do corpo desta morte? Graças a Deus
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7:24
e 25. Toda honra e glória para Aquele que desceu
do céu, para nos liberta de toda miséria e nos
enriquecer com a Sua própria Vida. Amém.
Dagoberto Simão Aquino

