ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 10/03
Angela de Cassia Marques Sabbatini
Carlos Eduardo Ferreira
David Martin Wilnerzon Thorn
Rosimeire Kiataque Burani
Tania Ferreira Logullo Tozetti
DIA 12/03
Bennan Moussi de Figueredo
Cristina Fatima Pocas
Monica Andreia Ferreira Baran
Rebeca Paiva Pinceli
DIA 13/03
Vinicius Ventura Lazarini
DIA 14/03
Miriam Moreno Aguila

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE: WWW.PIBLONDRINA.COM.BR/EVENTOS

LIVRARIA PIB LONDRINA

DA SEMELHANÇA DE CAIM À SEMELHANÇA DE
CRISTO de David Kuykendall é a indicação dessa
semana. “Ele revela claramente que podemos
ser libertos das peculiaridades do caráter de
Caim, para possuir as qualidades do caráter de
Jesus Cristo. No entanto, a maior parte da obra
é usada para discutir as qualidades específicas
das mudanças da semelhança com Caim para a
semelhança com Cristo”.

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.

LANÇAMENTO EDITORA IDE

ACAMPAMENTO DE BARRACAS

CURSO DE MÚSICA

Estão abertas as inscrições para as aulas de
música para crianças e adultos. Temos os cursos
de Educação Musical, violino, violoncelo, violão,
teclado e bateria. Faça logo sua inscrição, pois as
vagas são limitadas. Para mais informações entre
em contato com o pastor Eric.

OUVIDORIA

JOVENS - CULTO

MINISTÉRIO DE VISITAÇÃO

“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!

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.

DIA 15/03

Magali Elisabeth Canedo Hosken Oliveira
Rodolfo Okuda Sodre Calijuri
Vander Cardoso de Matos

DIA 16/03
Jaime Pacheco Aparecido
Joice Alves Quintella
Jose Stein Junior
Lilian Solei Azevedo
Lucimeiry Maria Minuzzi
Mariza Correia de Oliveira
Pedro Luis Garcia Tesone
Silvio Cesar Caldeira

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!

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!

A todos os amados que desejarem uma visita
pastoral, entre em contato e agende com o pastor
Dagoberto. Tel. (43) 99993-7316.

PREGAÇÃO
DOMINGO 10/03

DIACONIA

DOMINGO 17/03

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

DISSE JESUS

9h30 - Diego e Isabela
18h30 - Diego e Isabela

DOMINGO 17/03

9h30 - Valter e Marjorie
18h30 - Valter e Marjorie

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.

DOMINGO 10/03

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, 10 de Março de 2019 - 2592

O ESPÍRITO DA CRUZ - MARCAS DE UM CRISTÃO II
No último artigo vimos 3 características de uma nova criatura, segundo
a Bíblia. O nascido de Deus é alguém justificado que vive na justiça do seu Pai,
o Deus justo. É nova criatura que não vive na prática do pecado e que ama com
o amor de Deus, não apenas ao próprio Deus, mas uns aos outros. O amor é a
marca registrada do discipulado cristão.
Se somos filhos de Deus somos filhos do Amor. Deus é Amor e amou
o mundo, mas não ama o pecado do mundo. Se nós realmente nascemos de
Deus, então vamos amá-Lo. E não só isso, vamos amar seus filhos também. É
bom notar aqui que devemos amar todos os crentes, e não apenas aqueles com
quem temos uma certa comunhão pessoal.
O apóstolo João afirmou que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo
é nascido de Deus; e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao
que dele é nascido.1 João 5:1. Aqui fica claro uma quarta característica: crer que
Jesus, o filho do Homem, é o Cristo, o Filho de Deus. Esta pessoa crê que Deus se
encarnou no Jesus histórico.
Sim, só um Deus encarnado poderia assumir a redenção do Seu povo.
Segundo Alexander MacLaren, “a cruz é o centro da história do mundo. A encarnação
de Cristo e a crucificação de nosso Senhor são o centro ao redor do qual circulam
todos os eventos de todos os tempos.” Se Cristo não fosse crucificado no Jesus
histórico não haveria a menor possibilidade da salvação do pecador, pois este
precisa morrer juntamente com Cristo.
Crer que Jesus é o Cristo é o cerne da fé cristã. Apolo pregava Jesus com
certa precisão, mas quando Aquila e Pricila o viram pregando, expuseram com
mais exatidão a realidade da fé cristã, o que fez com que o fervoroso Apolo
saísse dali com outra ênfase em sua mensagem, porque, com grande poder,
convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o
Cristo é Jesus. Atos 18:28.
Martinho Lutero dizia muito bem: “o mistério da humanidade de Cristo,
o fato de ele ter descido ao ponto de revestir-se de carne humana, está além de
toda compreensão humana.” Mas a encarnação do Verbo é a via que nos leva ao
encontro de Deus na cruz. É só aí que a humanidade pode ser reconciliada com
a Trindade.
O gnosticismo tenta negar a humanidade de Cristo, porque acredita que o
corpo seja mau e que Cristo não veio em carne. Foi neste contexto que o apóstolo
João diz: toda aquele que crê que Jesus, o homem, é o Cristo, Deus, é nascido de Deus.
Para A. W. Tozer: “a aterradora majestade da divindade foi misericordiosamente
revestida do macio invólucro da natureza humana, a fim de proteger a humanidade.”
Se eu amo ao Pai, preciso amar a Cristo Jesus a quem o Pai o gerou em carne. O
espírito bom e a carne caída fazem parte do plano para a redenção do pecador.
Pois, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais
em conta os pecados das pessoas.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
O ESTILO DO SERVIÇO CRISTÃO 3
Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da
múltipla e variada graça divina.1 Pedro 4:10 (NVT).

Todo filho de Abba é servo do Senhor Jesus
Cristo. H. D. Ward observou que há “uma verdade
relevante de notável distinção nas páginas do Novo
Testamento, é que Deus não tem filhos que não
sejam servos.” E que dignidade o serviço de Deus
confere aos Seus servos! Assim, se somos servos
do Senhor Jesus devemos servi-lo prazerosamente.
O cristão é livre, mas é servo. É livre da
condenação do pecado, contudo é servo do Senhor
para fazer o que for ordenado por Ele. Há um
episódio contraditório na vida do apóstolo Pedro.
Numa visão ele ouviu Jesus lhe dizer: Levanta-te,
Pedro! Mata e come. Mas Pedro replicou: Senhor,
não! Atos 10:13b -14a. Se for Senhor, terá que ser
sim. Se for não, Ele não é Senhor. Pedro aqui disse
algo incompatível com o senhorio de Cristo.
Se Jesus Cristo for o nosso Senhor, se Ele
for o motivo da nossa alegria, então, a nossa opção
é obedecer sempre, e, obedecer livremente com
gozo, pois toda obediência constrangida é mera
obrigação, exigência ou dever, mas com prazer é
festival do amor.
Qual é o estilo de fazer as coisas ou servir
na igreja do Senhor? Vamos observar sete ênfases
que constituem o serviço adequado e prazeroso.
Segundo Oswald Chambers, “servir é o transbordar
de uma devoção superabundante.” Vejamos, então:
1. Para a glória de Deus.
“A adoração vem antes do serviço, e o Rei,
antes dos negócios do Reino,” por isso, todo serviço
tem que ser antes um ato de adoração para a glória
da Trindade. A questão básica do nosso serviço é
para quem vai a glória. Se fazemos o que fazemos
para sermos apreciados ou aplaudidos, então o
nosso serviço está contaminado de orgulho, mas se
fazemos para a glória de Deus, ficamos isentos de
qualquer reconhecimento.
Se nós vivemos à base de elogios e com
medo da crítica, vivemos mal no caldo da carne. “A
mente carnal não vê Deus em coisa alguma, nem
mesmo nas espirituais. A mente espiritual o vê em
tudo, mesmo nas coisas naturais,” afirmava Robert
Leighton.
Todo serviço cristão que não seja
exclusivamente voltado para a glória de Deus, com
certeza não irá despertar aquilo que trará glória a
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Deus por meio de Jesus Cristo. A ele sejam a glória
e o poder para todo o sempre! Amém. 1 Pedro 4:11
(NVT).
2. Em nome do Senhor, dando graças.
O trabalho do cristão, ainda que seja
feito por ele, não é feito com a sua própria força
ou capacidade, pois a sua competência vem do
Senhor. É isto o que a Bíblia mostra: Não que nos
consideremos capazes de fazer qualquer coisa por
conta própria; nossa capacitação vem de Deus. 2
Coríntios 3:5 (NVT).
Então, o que fizermos, façamos no poder
do Espírito Santo e na autoridade do nome do
nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que fizerem ou
disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando
graças a Deus, o Pai, por meio dele. Colossenses
3:17 (NVT).
Fazer as coisas em nome do Senhor Jesus
é retirar de nós a responsabilidade, tanto do êxito,
quanto do fracasso desta missão. Não estamos
fazendo em nosso nome, nem estamos em busca
do nosso sucesso. Quando fazemos ou pedimos em
nome de Jesus, deixamos de lado nossa vontade e
nos conformamos plenamente com ações de graças
à vontade dEle.
Há três espécies de serviço: por imposição,
por dever e com ações de graça. O serviço com
imposição diz: - Tenho de fazê-lo; o serviço por
dever diz; - Devo fazê-lo”; o serviço com ações de
graças diz; -Quero fazê-lo, com alegria.
3. De coração alegre.
O servo de Jesus Cristo é aquele que está à
disposição do seu Senhor, para servi-lo, obedecendo
com bom ânimo e contentamento. Sendo assim:
Sirvam ao SENHOR com alegria, apresentem-se
diante dele com cânticos. Salmos 100:2 (NVT).
Sem alegria nada pode ser bem feito no
Reino de Deus. Jesus é a fonte de nosso gozo
espiritual. Se o cristão não tem alegria no seu
serviço, precisa avaliar sua experiência de salvação.
No livro de Neemias há uma frase instigante: Não
fiquem tristes, pois a alegria do SENHOR é sua
força! É certo que no mundo temos tribulações,
mas o Senhor nos exorta, tenham bom ânimo, eu
venci o mundo. João 16:33. Bom ânimo é alegria.
Como disse Billy Sunday, “se você não

tem alegria na sua vida cristã, existe em algum
lugar de seu cristianismo, vazamento.” Se nós
não celebramos com júbilo, na terra, a nossa
missão, é porque falta a verdadeira consciência
de nossa remissão. Servir ao Senhor com alegria
é característica de quem sabe do que se trata a
salvação eterna.
O compositor Franz Joseph Haydn disse:
“Quando penso no meu Deus, meu coração fica
tão cheio de alegria que as notas dançam e saltam
da minha caneta; e desde que Deus me deu um
coração alegre, será perdoado a mim que eu o
sirva com um espírito alegre”. Um servo de Jesus
Cristo pesaroso contradiz o espírito jubiloso do
Evangelho.
4. Em amor.
Para Evelyn Waugh, “o cristão crer que foi
criado para conhecer, amar e servir a Deus neste
mundo e para ser feliz com Ele, servindo ao próximo
em amor. Essa é a única razão para sua existência”.
Se o nosso serviço não estiver transbordante de
amor, então...
Então, o quê? Então, Deus que é amor
não vive em nós. Mas se Deus vive em nós,
transpiraremos amor pelos poros. Alguém disse
que “o dever leva-nos a fazer tudo bem feito; o
amor leva-nos a fazer, além de bem feito, com
alegria e beleza.”
O serviço cristão é uma ocupação do amor
de Deus em nossos corações, por isso o apóstolo
Paulo sintetizou este assunto mostrando que o
amor é mais serviço do que mero sentimento:
Todos os vossos atos sejam feitos com amor. 1
Coríntios 16:14.
C. T. Studd afirmava: “a suspeita subtrai,
a fé adiciona, mas o amor multiplica. Ele abençoa
duplamente: aquele que o dá e aquele que o
recebe.”
5. Para o Senhor e não a homens.
Agora precisamos entender que o serviço
que fazemos é, antes de tudo, para o Senhor e não
para as pessoas. Servimos a Cristo e não à platéia.
Quando o apóstolo Paulo instruía aos servos
quanto a trabalho, ele foi bem claro: Tudo quanto
fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o
Senhor e não para homens. Colossenses 3:23.
Ainda que estejamos servindo aos irmãos
ou à sociedade, o nosso trabalho tem como alvo
principal agradar ao Senhor e não propriamente
aos seres humanos em seus caprichos. Trabalhem
com entusiasmo, como se servissem ao Senhor,

e não a homens. Efésios 6:7. Isto nos tira da
expectativa dos aplausos e do temor das críticas.
6. Apenas na força Divina.
É claro que o cristão é um agente na obra
de Deus, mas é mais claro ainda que o seu trabalho
é conduzido pela ação da graça do Senhor. O
que agora sou, porém, deve-se inteiramente
à graça que Deus derramou sobre mim, e que
não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que
qualquer outro apóstolo e, no entanto, não fui
eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu
intermédio. 1 Coríntios 15:10 (NVT).
Devemos trabalhar arduamente para
a glória de Deus, sabendo que nós seremos
supridos pela graça de Deus, restaurando o nosso
ser. Ainda que nos cansemos em nosso homem
exterior, descansamos em nosso homem interior.
Não precisamos ficar ansiosos ou inquietos com
esta missão. Gosto disto que A. W. Tower disse:
“Deus não tem prazos fixos para trabalhar. Só a
consciência disso aquieta nosso espírito e relaxa
nossos nervos.”
7. Zero de murmuração ou contenda.
Finalmente, o serviço cristão pode ser bem
visto sem as malditas murmurações e contendas.
Façam tudo sem queixas nem discussões, de
modo que ninguém possa acusá-los. Levem
uma vida pura e inculpável como filhos de Deus,
brilhando como luzes resplandecentes num
mundo cheio de gente corrompida e perversa.
Filipenses 2:14-15 (NVT). O diabo prefere pescar
em águas agitadas. Murmurações e contendas são
estratégias forjadas pelo maligno para desanimar
os crentes e paralisar a missão.
Alguém disse que “jamais viu o Espírito de
Deus atuar onde o povo do Senhor está dividido,
discutindo e disseminando disse-me-disse.” Se
você e eu queremos de fato participar do serviço
do Senhor temos que zerar as reclamações e as
disputas.
Para Thomas Manton, puritano inglês do séc
17, “a vontade de discutir e o zelo em favor de uma
opinião, mais do que úteis à fé, são características
negativas,” de gente que se envolve, não com o
serviço da fé, mas o seu desserviço.
Deus nunca pergunta sobre nossa
capacidade ou incapacidade, mas se estamos à
disposição. Assim o nosso serviço para a glória
de Deus depende da graça de Deus para ser
executado. Portanto, renda-se ao Senhor e sirva-o
na Sua capacidade. Amém.
Glenio Fonseca Paranaguá

