ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 24/03
Diva Bulgacov
DIA 25/03
Cesar Elias Issa
Francisco Albanez Mendonça
Karen Fabianne Correa Alves
DIA 26/03
Adalberto Vieira Junior
Amelia de Souza Pires
Daniel Cezar Figueira
Jose Luiz da Veiga
Marcos Oliveira Monteiro
DIA 27/03
Alana Gabriele Vicensi
Douglas Ortiz
Elsi Reeberg Presti
Lucas Uliani Lima
Ludmila Uliani Lima
Rangner Ferreira de Alcantra
DIA 28/03
Edson Nunes da silva
Elias Ferreira Mendes
José Maria Lopes
José Paschoal Batistuti
Marilia Fernanda Santaella Martins
Nelson dos Santos Zerbini
Sonia Raquel Santaella
Vanessa Germanoviz
Zoe Amaral Ramos
DIA 29/03
Demercio Guandeline
Glena Martins Justino
Maria Jose Fonteque
Polyana Smania Salcedo
DIA 30/03
Gabriela Barros Barbosa Troca
Leandro Marques Gomes
Lucas Nunes da Silva
Marlene Siqueira Gonçalves
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

GRUPO DE HOMENS

Lembramos a todos, que o Grupo de Homens
continua se reunindo toda quinta-feira as
19:00hs, na Chácara da Colina da Graça, para um
estudo Bíblico e após, um jantar para comunhão
dos irmãos. Venha e convide um amigo, para o
compartilhar da Palavra e o partir do pão. Estamos
te esperando! No eterno amor de Cristo Jesus!

LIVRARIA PIB LONDRINA
Acesse o novo site da livraria PIB Londrina www.
livrariapiblondrina.com.br. Lá você encontrará
literaturas para o seu crescimento espiritual.
São mais de 3 mil títulos especialmente
selecionados com temas de acordo com a
palavra de Deus. Venha conferir!

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.

JOVENS

Os jovens da PIB Londrina estão promovendo um
Torneio Misto de Volei no dia 13/04 a partir das
15h30, na Canaã - Valor por jogador e torcedor
é de R$5,00. Os times serão sorteados. Faça sua
inscrição com o pessoal da liderança.

ESPORTES CANAÃ

Toda terça-feira a partir das 18h30 tem futebol na
Canaã. Valor de participação por jogador R$5,00.
Os times são formados por ordem de chegada.
Interessados solicitar inclusão no grupo do
Whatsapp.

CURSO DE MÚSICA

Ainda temos vagas para adultos. Temos os cursos
de, violino, violoncelo, violão e bateria. Faça logo
sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Para
mais informações entre em contato com o pastor
Eric.

RETORNO DAS AULAS DE INGLÊS

Segunda Feira, dia 25 de março, das 15H30 às
16H30, retornarão as aulas de Inglês. Maiores
informações com a Nuria.

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!

PREGAÇÃO
DOMINGO 24/03

9h30 - Maria Antonieta Rocha
18h30 - Fernando Eduardo Prison

DIACONIA

DOMINGO 31/03

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

DOMINGO 24/03

9h30 - José e Dulcinéia
18h30 - José e Dulcinéia

DOMINGO 31/03

9h30 - Valter e Maria
18h30 - Valter 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
Eric Gomes do Carmo
Maurício Marcelo Torres

comunicacao@palavradacruz.com.br
ouvidoriapib@palavradacruz.com.br
Whatsapp - PIBL: 43 99996-8579

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 Março de 2019 - 2594

O ESPÍRITO DA CRUZ - SONEGANDO APOIO
J. Blanchard disse, “poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade
de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro.” E a Bíblia diz, pois o amor ao
dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaramse da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6:10 (NVT).
Já vi gente piedosa que diante de um pagamento virou uma fera. O dinheiro
tem domínio sobre a personalidade dos escravos da posse. Assisti um milionário
crente tornar-se um miserável rabugento por causa de uns trocados. Presenciei
alguém riquíssimo que se diz crente fazer questão de uns centavos numa conta
compartilhada num restaurante. Fui testemunha de uma cena ridícula, onde
alguém podre de rico deu uma de João sem braço.
Para o pastor metodista da Inglaterra Samuel Chadwick, “o amor ao dinheiro
é para a igreja um mal maior do que a soma de todos os outros males do mundo.”
Muitos na igreja pensam que a missão do Evangelho é feita pelo dinheiro, por isso,
a ênfase é como se pode angaria-lo. É verdade que muito se faz com dinheiro, mas
nunca por dinheiro.
Tertuliano, um dos pais da igreja, dizia no 2º séc: “nada do que é de Deus
é obtido por dinheiro,” embora o dinheiro possa ser usado para implementar os
projetos que a igreja recebe do Senhor. Entretanto, precisamos ter muito cuidado
para que os recursos providos sejam bem aplicados naquilo que Deus tem dado
como visão para a Sua igreja.
Uma boa administração dos recursos destinados à missão da igreja é
essencial. Mas não devemos jamais colocar o nosso coração no cofre cheio.“O que
impede alguém de entrar no reino dos céus não é o fato de possuir riqueza, mas o fato
da riqueza o possuir,” diz J. Caird comentando as palavras incisivas de Jesus sobre a
impossibilidade de alguém, governado pelas riquezas, entrar neste reino. Não é a
questão de possuir, mas ser possuído.
Os pobres correm tanto perigo pelo desejo exagerado das riquezas deste
mundo, quanto os ricos pelo prazer exagerado nelas e o poder em controlá-las.
Alguém disse que as riquezas não causam tantos males como a incapacidade de
abandoná-las, e um dos piores é armazená-las com a sensação de que a segurança
financeira da igreja está no superávit.
Não devemos ser imprevidentes e impudentes, todavia nunca acumuladores
ou controladores diante dos projetos do reino de Deus. Precisamos saber priorizar
para poder saber aplicar. Quanto vale, pelos cálculos de Jesus, a salvação de uma
alma? Então, vamos investir o máximo naqueles que pregam o Evangelho para
termos os melhores resultados.
A igreja que investe adequadamente em sua missão evangelizadora nunca
será displicente em buscar seus reais missionários, nem miserável em sustentálos dignamente. Mendigos, é estranho ver o mundo pagando fortunas aos que
promovem seus shows e ver a igreja sonegando o apoio adequado aos que pregam
o Evangelho.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
FAMÍLIA: MINISTÉRIO NOSSO DE CADA DIA!
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. E Deus os
abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes
do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1:27-28.

A família natural, projetada por Deus,
é um lugar especial, um lugar de gerar vida, de
acolhimento, crescimento, cuidado, aconchego,
nutrição e formação de seus membros. Ao criar
a família Deus propiciou ao ser humano um
lugar “seguro” para o seu desenvolvimento físico,
emocional, mental e espiritual. É no seio familiar,
que deveríamos aprender valores e princípios
cristãos de forma que, no tempo certo, cada um
de seus membros chegasse à grande família
sobrenatural: a Igreja.
É na família que vivenciamos nosso
primeiro ministério. Deus nos deu diretrizes de
como fazê-lo em Deuteronômio 6:4-9: “Ouve,
Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único
SENHOR. Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus,
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de
toda a tua força. Estas palavras que, hoje, te
ordeno estarão no teu coração; tu as inculcarás
a teus filhos, e delas falarás assentado em tua
casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e
ao levantar-te. Também as atarás como sinal na
tua mão, e te serão por frontal entre os olhos.
E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas
tuas portas.”
Mas houve a queda!O homem foi
separado de Deus. A partir daí a família vem
sendo bombardeada de forma sistemática.
Ao invés de ser um lugar de amor, aconchego
e segurança, para o qual se pode voltar, as
famílias, muitas vezes, se mostram como um
lugar inóspito, agressivo, inseguro, solitário e
por vezes um verdadeiro campo de guerra onde
seus membros aprendem a viver na trincheira.
Famílias disfuncionais criam caos relacionais
e feridas profundas, produzindo homens e
mulheres desorientados, fragmentados e com
vazios afetivos, levando-os a sentirem-se
desamparados em sua existência. O quadro é
triste. Olhe a exortação de Mateus 7:26 “E todo
aquele que ouve estas minhas palavras e não as
pratica será comparado a um homem insensato
que edificou a sua casa sobre a areia.”
O pecado da incredulidade nos
torna egocêntricos, antroporeferentes e
autossuficientes. O teocentrismo, referência

ANOTAÇÕES
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em Deus, se perdeu. Veja o que Paulo diz
em Romanos 1:18-23 “Mas o furor divino
é despertado pela falta de confiança do ser
humano em Deus, pelos erros repetidos, pelas
mentiras acumuladas e pela manipulação da
verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus
é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la!
Se analisarem com cuidado o que Deus criou,
serão capazes de ver o que os olhos deles não
enxergam: o poder eterno, por exemplo, e o
mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem
desculpa. Vejam o que aconteceu: a humanidade
conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de
tratá-lo como Deus, recusando-se a adorálo, e foi reduzida a um tão terrível estado de
insensatez e confusão que a vida humana
perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas
são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória
de Deus, que sustenta o mundo, por imagens
baratas vendidas na feira.”
A cosmovisão secularizada fez e faz um
estrago no significado que Deus deu à família
deixando os membros à mercê do mundo. A voz
do profeta é real para hoje em Jeremias 2:13
“Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me
deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram
cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas.”
Os adolescentes e jovens estão confusos
e sem afeto, depressivos, devido à indiferença
e abandono das famílias, que vagueiam pela
vida tentando encontrar significado em: vícios,
conhecimento, automutilação, nudes, busca
incessante pelo prazer e abuso da tecnologia
(jogos, internet, celular).
Observa-se também nos casais jovens,
uma alta expectativa nas realizações pessoais,
onde não há espaço para os filhos. Na maioria
dos casos eles optam por terem somente um
filho, por estarem vivendo em uma sociedade
extremamente consumista e tecnológica.
“Uma das principais dificuldades que
encaramos hoje é a covardia geral dos homens
cristãos. Homens que abdicam da força, liderança,
e autoridade dadas por Deus. Não querem assumir
o papel masculino; não querem tomar a iniciativa
porque escolheram o caminho mais fácil. O

cumprimento do mandato cultural envolve trabalho
duro, e os homens precisam ser firmes e amorosos
(leão e o cordeiro) para cumprir essa tarefa. Então
vejam. As crianças são duplamente abandonadas.
Pelas mães influenciadas pelo feminismo radical e
pelos pais periféricos e distantes que se perderam
em seus papéis em busca do vento.” Douglas
Wilson
“O capitalismo fez as mulheres saírem
para o campo de trabalho e acreditarem que
a vida do lar as denigrem. O feminismo radical
diz que as mulheres estão sufocadas pelo
papel de mãe e devem descobrir seu verdadeiro
ego separadamente desses relacionamentos
familiares. O papel de esposo e pai, ao invés de ser
responsabilidade ordenada por Deus que expressa
a natureza essencial do homem, passou a ser visto
como uma convenção restritiva. A família é tratada
como uma mera coleção de indivíduos desobrigados
de direitos essenciais uns para com os outros, pois
cada um é livre para escolher a forma que melhor
entende em seu benefício.” Charles Colson.
“O feminismo trouxe a ideia confusa de que
as mulheres são livres quando servem aos seus
empregadores, mas são escravas quando ajudam
seus maridos.” G.K Chesterton
Na Palavra diz em Mateus 22:29:
Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo
as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus está
nos dizendo que erramos quando construímos
nossa cosmovisão fora da Palavra. Porém, ela
nos direciona para a única saída para esse caos
criado pelo homem. A solução para as nossas
famílias está em uma pessoa: Cristo.
Paulo aconselha: Efésios 4:14-15 Para
que não mais sejamos como meninos, agitados
de um lado para outro e levados ao redor por
todo vento de doutrina, pela artimanha dos
homens, pela astúcia com que induzem ao erro.
Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos
em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Antes da fundação do mundo, Deus,
deu a saída para que o homem saísse desta
condição caótica. Ele enviou o Seu Filho para
salvar o homem de si mesmo e Jesus Cristo
fez isso na cruz, como vemos em Romanos
6:6-8 Sabendo isto: que foi crucificado com
ele o nosso velho homem, para que o corpo
do pecado seja destruído, e não sirvamos
o pecado como escravos; porquanto quem
morreu está justificado do pecado. Ora, se já

morremos com Cristo, cremos que também
com ele viveremos.
Jesus Cristo veio cheio de graça é
verdade e esta graça nos ensina: Tito 2:11-14
Porquanto a graça de Deus se manifestou
salvadora a todos os homens, educando-nos
para que, renegadas a impiedade e as paixões
mundanas, vivamos, no presente século,
sensata, justa e piedosamente, aguardando
a bendita esperança e a manifestação da
glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo
Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim
de remir-nos de toda iniqüidade e purificar,
para si mesmo, um povo exclusivamente seu,
zeloso de boas obras.
Se quiser seguir o que Deus propôs,
se Ele é o seu Senhor, não pode esperar que
o mundo o ensine como deve agir e pensar. O
mundo quer que sua família seja destruída mas
Deus quer ensiná-lo a viver este ministério. Pela
orientação do Espírito Santo de Deus, nossa
cosmovisão cristã deve estar amparada tão
somente pelas Escrituras, perguntando sempre
ao Pai sobre o significado de sermos seus filhos
nos mais variados papéis para os quais, Ele nos
designou.
O alvo do ministério familiar é levar os
filhos a um segundo nascimento, o do alto, e
ensiná-los na Palavra para que esse o ministério,
venha a impactar positivamente asociedade ao
nosso redor, como diz em Deuteronômio 4:5-8
Prestem atenção: Estou transmitindo decretos
e leis que o Eterno me ordenou, para que
vocês vivam de acordo com eles na terra em
que estão entrando para tomar posse. Sejam
obedientes e ponham em prática tudo que vou
dizer. Vocês se tornarão sábios e prudentes.
Quando os povos souberem ou presenciarem
o que está acontecendo, dirão: “Que grande
nação! Que gente sábia! Nunca vimos nada
igual!”. Sim. Que outra grande nação tem
deuses que são tão íntimos do povo quanto o
Eterno, o nosso Deus, que está perto de nós o
tempo todo, sempre disposto a nos ouvir?
Que nosso referencial de amor, família,
masculinidade, feminilidade e relacionamentos
esteja naquilo que agrada nosso Pai Celestial.
Eu quero aprender, e você? Porque dele, e por
meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele,
pois, a glória eternamente. Romanos 11:36
Amém!
Maria Antonieta Rocha

