ANIVERSARIANTES DA SEMANA
DIA 07/04
Charles de Barros Silva
Liliane Zerbine Garcia Maia
Mario Celso Ribeiro
Sonia Pereira de Albuquerque Lemos
DIA 08/04
Cleusa Hideko Kanda Takigami
Edna Maria Zambrim Frejuello
Heloisa Cristina Lima de Oliveira
Maria Jose Costa Couto
Maria Jose da Silva Barreiros de Oliveira
DIA 09/04
Agnaldo Aparecido de Rossi
Andreia Cristina da Silva
Andreia de Andrade Iwami Ferreira
Fatima Lucia de Souza Lima
Joandes Henrique Fonteque
Nara Gaschler
Ruth Crinchev Severino
DIA 10/04
Ana Livia Francisco de Mello
Bruna Lessi Gregorio Reis
Cesario Hiromi Mizuno
Luiz Alberto Lanchner
Maria Walderez Ferreira
Mateus Fernandes Mendes
Ricardo Nakamura
Victor Hugo Polimeni
Waldyr Alves de Miranda
DIA 11/04
Cleverton Almeida da Silva
Cristina Aparecida Gomes da Costa
Ivo Alves de Andrade
Walter Germanovix
DIA 12/04
Anderson da Silva Capanema
Claudia Ribeiro dos Santos Olivato
Claudia Simone Raso Rodrigues
Gilson Camargo
Karina Gisele Brazão
Marcelo Baccarat de Godoy
Marcelo Marques de Oliveira
DIA 13/04
Agnaldo Aranega
Edna Pereira da Mota
Elaine Alves Cintra
Giberto Franzoi da Silva
Lucidalva Pascoa de Castro Bordin
Manoel Francisco Alves Neto
Sidney Cesar Janiani
Solange Mari Braga Nascimento

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

ASSEMBLEIA 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 Assembleia Extraordinária a ser realizada no dia
10 de abril de 2019 às 20hs e 15 min., com quórum
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: ADOÇÃO DE DOUGLAS ORTIZ COMO
MISSIONÁRIO DA PIB LONDRINA, conforme art.
15 item III do estatuto.

ESPORTES CANAÃ

Todas as terças-feiras para todas as idades e
quinta-feira a partir dos 30 anos, temos futebol
suíço na Canaã, começamos as 18h30. Valor de
participação por jogador R$5,00. Os times são
formados por ordem de chegada. Interessados
solicitar inclusão no grupo do WhatsApp com o
Sandro, Fone: 43 99618-8052.

ANIVERSÁRIO PIBL

No dia 11/05 (sábado), comemoraremos 80
anos de existência da Primeira Igreja Batista em
Londrina. Convidamos toda a igreja à participar
desse momento de louvor e adoração a Deus.

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!

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.

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!
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.
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PROGRAMAS DE TV

DIACONIA

DOMINGO 14/04

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

DOMINGO 07/04

9h30 - Mario e Cirlene
18h30 - Mario e Cirlene

DOMINGO 14/04

9h30 - Guilherme e Kézia
18h30 - Guilherme e Kézia

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, 07 de Abril de 2019 - 2596

O ESPÍRITO DA CRUZ - UM NEGÓCIO DA NOITE
Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então
será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de
sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Apocalipse 3:18
(NVT).
Os membros da igreja de Laodicéia foram aconselhadas pelo Senhor a
comprar dEle ouro refinado no fogo para enriquecer. Isso aqui pode significar
justiça divina, que é comprada sem dinheiro ou preço em Isaías 55:1, mas recebida
como um presente pela fé no Senhor Jesus. Ou pode significar fé genuína, que,
quando testada pelo fogo, resultará em louvor, honra e glória na revelação de
nosso Senhor Jesus Cristo, como em 1 Pedro 1: 7.
Também as pessoas foram aconselhadas a comprar roupas brancas por
causa da vergonha, isto é, retidão prática e objetiva na nossa vida cotidiana.
Phillips Brooks dizia no séc 19, “seja uma pessoa de tal conduta e viva de tal
maneira que, se todos as pessoas fossem como você e todas as vidas como a sua,
esta terra seria o paraíso de Deus.”
Mas é bom observar que a fé cristã não é meramente um programa de
conduta; é, antes de tudo, o poder de uma nova vida que ultrapassa a conduta
mais elevada de um ser humano virtuoso, ético e inatacável na sua moral. A
conduta do cristão excede em muito ao comportamento do impoluto da moral,
porque é Cristo vivendo nele.
Se a vida de Cristo não se expressa bem no trânsito confuso, na
contradição das opiniões ou nos negócios desta vida, temos que suspeitar do
nosso cristianismo.
Eles também deveriam ungir seus olhos com colírio, isto é, ganhar
verdadeira visão espiritual através da iluminação do Espírito Santo. Esse
conselho era especialmente apropriado, uma vez que, Laodicéia era conhecida
como um centro de serviços bancários, têxteis e de remédios - especialmente
colírios e pomadas oculares.
Nossa visão espiritual precisa ser controlada não pelo que vemos no
mundo, mas pelo que a Bíblia nos autoriza a crer. Matthew Henry dizia: “o
crescimento espiritual consiste mais no crescimento da raiz que está fora do alcance
da visão,” isto é, precisamos focar no desenvolvimento invisível do nosso coração
nutrido pela comunhão com Deus.
Ouro purificado pelo fogo, roupa limpa e visão clara são ingredientes
essenciais na composição de uma comunidade cristã, mas isso é difícil, pois “não
nos cabe imaginar que podemos provar a veracidade do cristianismo com nossos
próprios argumentos; ninguém consegue provar a veracidade do cristianismo, a não
ser o Espírito Santo.”
Contudo, se não expresso no escuro a justiça de Cristo, se a minha conduta
fora da passarela não espelha o caráter de Cristo e se a minha visão da noite
escura não revela a lucidez de Cristo, então posso dizer que o meu “cristianismo”
é falso. O bom fruto expressa o vigor da raiz e a vida frutífera do cristão a sua
intimidade interior com Cristo. 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
DE ONDE DESFRUTAMOS ALEGRIA?
Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de
cereal e de vinho. Salmos 4:7.
A alegria do salmista no Senhor excede
em muito a alegria dos ímpios quando seus silos
incham com grãos e seus barris transbordam de
vinho. “Nunca as colheitas ricas de trigo e vinho
trazem alegria como a alegria que Tu colocas em
meu coração,” dizia John Knox diante do trono. De
onde você e eu estamos desfrutando alegria?
Aqui vemos que há uma alegria nas
circunstâncias favoráveis e outra que é posta no
coração dos filhos de Deus, pela graça, em razão
de uma iluminação da face fulgurante de Javé. A
alegria do prato cheio tem um tempo de validade,
mas a alegria da presença de Cristo, em nós, não
pode evaporar-se. Como ensinava Billy Sunday,
“se você não tem alegria na vida cristã, existe
vazamento em algum lugar de seu cristianismo.”
Onde você e eu estamos usufruindo
alegria? Davi aponta para a sua felicidade como
proveniente da iluminação do Senhor. Há muitos
que dizem: Quem nos dará a conhecer o bem?
SENHOR, levanta sobre nós a luz do teu rosto.
Salmos 4:6.
A alegria duma festa normalmente acaba
numa ressaca no final da folia. Nada pode ser
mais transitório do que a euforia dos festejos.
O preparo do festival é excitante, a espera é
gratificante, mas o final é quase sempre lúgubre,
já que a expectativa, de um modo geral é maior
do que a realidade. Precisamos de iluminação
permanente da face de Cristo.
Tudo que é passageiro não nos satisfaz.
Fomos criados para a eternidade e nada que é
temporário compensa um investimento maior.
O salmista entendeu o tema: Tu me mostrarás
o caminho da vida e me darás a alegria de
tua presença e o prazer de viver contigo para
sempre. Salmos 16:11 (NVT).
Muitos de nós buscamos alegria naquilo
que é transitivo e contingente e, assim,
empregamos nossos melhores esforços para
usufruir uns momentos de alegria, enquanto
a verdadeira alegria fica de fora de nossas
cogitações. Que os justos, porém, se alegrem;
exultem na presença de Deus e sejam cheios de
alegria. Salmos 68:3 (NVT).
Alguém já afirmou que “alegria é a bandeira
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desfraldada na fortaleza do coração quando o Rei
está em casa.” Se Cristo vive em mim posso dançar
na tormenta e dormir pesado na tempestade
tenebrosa. No fim do dia, estou pronto para o
sono profundo, por que tu, ó Eterno, puseste
minha vida em ordem. Salmo 4:8. BM.
Segundo o apóstolo Paulo - o reino de
Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e
paz, e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17.
Não se trata de nenhum banquete ou mesmo de
abstenção de alguns tipos de alimentos, como
no caso de certos cerimoniais judaicos. Não é um
festejo em si, mas uma vida suprida pela alegria
perene.
As nossas festas humanas são sempre
abastecidas com comes e bebes, mas a festa
sublime do contentamento por justiça, paz e
alegria no Espírito Santo.
Um coração não pode celebrar a vida
envolto num manto de culpa. “Feliz é o homem
que não culpa a si mesmo em particular, não
é condenado pelos outros em público nem por
Deus nas duas situações,” pois foi justificado
perfeitamente pela justiça de Cristo.
A culpa é o cerne da tristeza existencial,
enquanto a justificação em Cristo é uma alegria
sem limite na existência dos filhos de Deus, por
isso, canto de gozo pela tão grande misericórdia
e festejo o apagar das minhas lembranças
amargas que me faziam deprimido.
Para o ministro do Séc. 17, William Bridge
- “quando o Senhor Jesus Cristo... carregou sobre si
nossos pecados, deu à justiça divina uma satisfação
mais perfeita de nossos pecados do que se... todos
nós fôssemos condenados ao inferno por toda a
eternidade.” A justiça de Cristo é o maior motivo
de alegria permanente do cristão.
Em consequência da nossa real
justificação em Cristo, nós temos paz com Deus,
conosco e com os nossos irmãos. É impossível
viver a vida cristã desprovido de paz. Pode-se
viver com tribulações, mas não sem paz, com
ansiedade, mas sendo conduzidos à paz.
Ainda que possamos ter ansiedade,
podemos dizer como Santo Agostinho de Hipona:
“a ansiedade tem seu uso, estimulando-nos a

buscar com maior anseio por essa segurança, onde
a paz é completa e inatacável.” Sem paz não há
vida espiritual autêntica.
William Gurnall, outro clérigo do Séc. 17,
foi no alvo: “consciência em paz não é nada mais do
que um recibo assinado pela mão de Deus de que
a dívida que tínhamos para com sua justiça está
totalmente paga.” Justificados, pois, mediante
a fé, temos paz com Deus por meio de nosso
Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1.
Mas é bom lembrar que às vezes, em
razão de nossas desobediências, nós somos
arrastados ao deserto onde nos é subtraída a
paz e as nossas consciências gritam. É aí que
Gurnall, insiste: “É melhor ter um cão que deseja
nos dizer, por meio de seus latidos, que há um
ladrão em nosso quintal, do que um que fique
sentado e quieto, deixando-nos ser roubados antes
que tenhamos qualquer idéia do perigo.”
Alguém disse: a “consciência avisa-nos
como amigo antes de castigar-nos como juiz.” Se
somos acusados na consciência, precisamos
recorrer ao tribunal divino, para ver nos arquivos
da graça qual foi a Sua sentença em relação ao
nosso julgamento.
Não posso mais me condenar naquilo que
Deus já me justificou. Se eu já fui justificado por
Cristo não há mais do que me incriminar. Para
Sto. Agostinho, “a boa consciência é o palácio de
Cristo, templo do Espírito Santo, paraíso do deleite,
descanso permanente dos santos.” Se alguém foi
justificado e não se regozija por este tão grande
feito, não pode ser considerado um justificado.
A festa do contentamento em Cristo
nos liberta dos prazeres da carne e nos insere
no prazer da intimidade com a Trindade. Onde
estamos buscando o prazer na nossa vida? O
que causa motivação no nosso modo de agir? O
que me alegra sempre?
Além da consciência viva da presença
de Deus e da consciência limpa, por causa
da obra de Cristo nos levando a morrer e
ressuscitar com Ele, temos também a alegria
que é decorrente da comunhão dos santos. O
rei Davi, acostumado às solenidades e festas,
disse: Quanto aos santos que há na terra, são
eles os notáveis nos quais tenho todo o meu
prazer. Salmos 16:3, RA. Ele via a comunhão
dos crentes como a sua melhor festa.
Alguém disse que “os homens carnais
contentam-se com o “ato” de adoração; eles não

têm desejo de comunhão com Deus, nem da
comunhão com o povo de Deus.” Se não temos
contentamento em nos congregar e só nos
congregamos por dever, precisamos avaliar
a nossa conversão. Para o notável expositor
Matthew Henry, “o homem é feito para a
sociedade, e os cristãos, para a comunhão dos
santos.”
Jesus orou para que não fôssemos
tirados do mundo, mas para que o mundo
fosse tirado de nós. O cristão é um cidadão da
cidade de Deus vivendo com lisura na cidade do
homem. Ele é alguém que vive no mundo como
os costumes do Alto.
Vejamos o que disse Ronald J. Sider,
“para os primeiros cristãos, koinonia não era a
“comunhão” enfeitada de passeios quinzenais
patrocinados pela igreja. Não era chá, biscoitos e
conversas sofisticadas no salão social depois do
sermão. Era um compartilhar incondicional de suas
vidas com os outros membros do corpo de Cristo.”
Mesmo sabendo que a igreja é composta
de trigo e joio e que este não fará parte
da congregação celestial, além de ser um
impedimento para a comunhão terrena, nada
pode ser mais saudável para o corpo de Cristo
do que ter amigos entre o trigal que falam a
verdade em amor. A comunhão dos santos é
fundamental para a saúde do corpo de Cristo.
Como é bom e agradável que o povo de
Deus viva unido como uma irmandade! Esta
é a idéia do Salmo 133. A palavra agradável
no hebraico pode significar também o som
harmonioso. Viver com os santos na terra é
ensaiar a orquestra para o concerto da sinfonia
eterna da alegria. Se você não é parte desta
alegria, então não faz parte da festa celestial.
Concluindo. De onde usufruo a minha
alegria permanente? Primeiro, do próprio Deus.
Ele é a fonte de toda alegria. Na presença
do Pai há abundância de alegria. Isto é fato.
Segundo, da obra de Cristo. Uma vez justificado
posso gozar a plenitude da graça com gozo
permanente. E finalmente, na comunhão dos
santos. Esta comunhão é fruto do Espírito Santo,
agente ativo da verdadeira alegria. Se você e
eu, como cristãos, não formos alegres temos
que considerar a possibilidade de não sermos
regenerados. A alegria é um atestado de nossa
salvação. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra
vez digo, alegrai-vos.
Glenio Fonseca Paranaguá

