ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 14/04
Samuel Masiero de Miranda
DIA 15/04
Fabiane Costa Moraes
Fernando Antonio Fonseca Portugal
Sueli Cristina Machado
DIA 16/04
Cristina Mara Garcia Fernandes
Luciano Moraes Cardoso
Nikollas Augusto Leal
Rafael Alexandre
DIA 17/04
Kelly Mendonça dos Santos
Lya Nara Gaspar Hazan
DIA 18/04
Clotilde Xavier Biazoli
Cristiano Baran
Geusana de Barros Polita
Helivalda Cicheto Sterza
Lidia Miquetichuc
Marcelo da Silva Soares
Marcos Antonio Leite Biazoli
Neusa Ribeiro Oliveira
DIA 19/04
Fernanda Boechat Fonseca Fabri
Giovana Raimundo de Carvalho
DIA 20/04
Andrea Cristiane Alves
Donato Dona
Gerhardt Gerber
Maira Guilherme Lopes
Maria Elizabeth Massami Kobayashi

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

TARDE DE ESPORTES PAIS X FILHOS

O ministério de Adolescente promoverá uma
tarde de esportes para Pais e Filhos no dia 27
de Abril, com inicio às 14h no Acampamento
Canaã. Os ingressos serão limitados e poderão
ser comprados antecipadamente com a liderança
do ministério. O valor é de R$5,00 + 1L de Leite
(Longa Vida) o qual será doado para o ministério
MAS. Participe você é nosso convidado.

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.

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.

GRUPO DE HOMENS

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!

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 - PENDRIVE

OUVIDORIA

ANIVERSÁRIO PIBL

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!

Na livraria da igreja você pode adquirir pendrive de
8GB com 40 pregações e mais a Bíblia em áudio.
Confira com o Adriano após o culto ou durante a
semana.

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.

PREGAÇÃO
DOMINGO 14/04

DIACONIA

DOMINGO 21/04

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

DISSE JESUS

DOMINGO 14/04

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

DOMINGO 21/04

9h30 - Carlos e Maria
18h30 - Carlos e Maria

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.

Fundada em 13.05.1939

PROGRAMAS DE TV

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, 14 de Abril de 2019 - 2597

O ESPÍRITO DA CRUZ - ADEUS ÀS MURMURAÇÕES...
Todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida
acabou, e uma nova vida teve início! 2 Coríntios 5:17. Na casa do oleiro o pote
de barro que havia se estragado precisou ser desfeito e reconstruído. É disto que
este texto está se referindo.
Não há remendo para um vaso em construção com defeito. Se houver
uma pedra na massa de argila ou algum problema em sua confecção, ele tem
que ser desmanchado e refeito para que possa ser assado no forno, sem o risco
das trincas. No preparo do vaso há algumas medidas para torná-lo resistente,
sem rachaduras e sincero = (sem cera).
Precisamos entender que o ser humano é um vaso que foi feito do pó
da terra, do caulim, e, no processo de sua feitura, ainda no jardim, entrou uma
pedra na sua estrutura e neste caso, exigiu que fosse desfeito para ser feito um
vaso novo. Assim Cristo se encarnou num vaso humano, assumindo a causa
humana, a fim de desfazer o vaso estragado na cruz, para, depois, fazer o novo
vaso na Sua ressurreição. É assim que entendemos a vida cristã.
O texto diz: aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Como
pode uma pessoa estar em Cristo e ser nova criação? Primeiro, ela tem que ser
atraída a Cristo, pois ninguém poderá estar em Cristo se Ele mesmo não o impelir
ou atrair para Si. Jesus disse assim: quando eu for levantado da terra, (na cruz)
atrairei todos a mim. João 12:32.
Agora, se admito, movido pelo Espírito Santo, que esse todos sem
distinção me diz respeito, preciso crer que fui atraído naquela cruz. Se Cristo
atraiu tanto judeus como gentios, então posso crer que Ele me atraiu e eu estou
em Cristo, tanto na Sua morte como na ressurreição e, deste modo, foi desfeito
o velho vaso estragado e feito um novo vaso.
A antiga criação danificada no jardim do Éden foi substituída por uma
nova no jardim da ressurreição. Se estamos em Cristo somos uma nova criação.
O Espírito Santo diz: A velha vida acabou, e uma nova vida teve início! Isto significa
que morremos na cruz com Cristo, bem como ressuscitamos da tumba com Ele,
mas não renascemos adultos.
A criança quando nasce no mundo é portadora de vida caída e rebelde,
mesmo que esta vida seja incipiente ainda. O nascido de novo, ao ser regenerado,
também nasce num estado embrionário de fé que requer alimentação para o
seu desenvolvimento. Mas, essa pessoa é uma nova criatura, deixando pra trás
as coisas da velha criação.
Quando pela fé nós recebemos os efeitos eternos da obra de Cristo,
ganhamos outra dimensão de vida. Passamos a ter a visão que ultrapassa a
tridimensionalidade e daí pra frente vemos aquilo que o olho não viu, nem
ouvido ouviu,e nem a mente imaginou, mas que Deus preparoupara aqueles
que o amam. 2 Coríntios 2:9.
Uma vez que ressuscitamos para uma nova vida com Cristo, não há mais
espaço para armazenarmos as bugigangas do velho homem, portanto, adeus às
murmurações...
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
A PARÁBOLA DO SEMEADOR SEMEANDO...
E de muitas coisas lhes falou (Jesus) por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a
semear. Mateus 13:3.
Jesus gostava de contar estórias
apontando à realidade. Seu método didático
de maior evidência era usar parábola - verdade
paralela. Aqui vamos analisar a parábola sobre
o semeador e a semente e tentar retirar alguns
ensinamentos para a nossa vida cristã.
Enquanto espalhava as sementes pelo
campo, algumas caíram à beira do caminho, e
as aves vieram e as comeram. Outras sementes
caíram em solo rochoso e, não havendo muita
terra, germinaram rapidamente, mas as
plantas logo murcharam sob o calor do sol e
secaram, pois não tinham raízes profundas.
Outras sementes caíram entre espinhos, que
cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras
caíram em solo fértil e produziram uma colheita
trinta, sessenta e até cem vezes maior que a
quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir,
ouça com atenção!” .Mateus 13:4-9.
Esta parábola mostra o semeador saindo a
semear a boa semente. Uma semente caiu à beira
do caminho, outra num solo rochoso, outra entre
os espinhos e finalmente a última no terreno bom
e devidamente preparado. (O semeador, a semente
e os terrenos).
Na interpretação do Senhor Jesus, o
semeador é o mensageiro, a semente é a Palavra
do Evangelho, os vários terrenos são os corações
das pessoas. No texto em Mateus 13:19-23
(NVT) vemos vários pontos que dizem respeito à
história do cristianismo.
(19) As sementes que caíram à beira
do caminho representam os que ouvem a
mensagem sobre o reino e não a entendem.
Então o maligno vem e arranca a semente que
foi lançada em seu coração (V. 19)
A semente lançada à beira do caminho
fala de pessoas que se recusam a receber a boa
mensagem. As pessoas até ouvem o Evangelho
mas não entendem, não porque não podem
entender, mas porque não querem entender.
O terreno que representa o coração é duro,
resistente e indisposto à mensagem graciosa do
Evangelho.
Os pássaros, aqui, são uma figura de
satanás que arrebata a semente do coração
desses ouvintes. Assim ele coopera com os
ouvintes em sua esterilidade autoescolhida. Os
religiosos fariseus, no contexto de Jesus, talvez
fossem os ouvintes dessa terra dura.
(20) As que caíram no solo rochoso
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representam aqueles que ouvem a mensagem
e, sem demora, a recebem com alegria. (21)
Contudo, uma vez que não têm raízes profundas,
não duram muito. Assim que enfrentam
problemas ou são perseguidos por causa da
mensagem, cedo desanimam.
Quando Jesus falou de um solo pedregoso,
tinha em mente uma fina camada de terra
cobrindo a laje rochosa. Isso representa pessoas
que ouvem a Palavra e respondem com alegria
momentaneamente. A princípio, o semeador
pode ficar exultante com o fato de sua pregação
ter tido tanto sucesso. Mas logo ele aprende a
lição mais profunda, que não é bom, quando a
mensagem do Evangelho é recebida com sorrisos
e aplausos.
Primeiro deve haver uma convicção de
pecado, contrição e arrependimento de si mesmo.
É muito mais promissor ver o pecador chorando
até chegar ao Calvário, do que vê-lo andando
pelos corredores de maneira alegre e exuberante.
A terra rasa produz profissão de fé superficial e
sem consistência. Não há profundidade na raiz,
nem firmeza no solo.
Deste modo, quando esse tipo de profissão
de fé é testada pelo sol ardente das tribulações
ou das perseguições, o tal crédulo decide que
não vale a pena se envolver com o essa “crença” e
abandona qualquer profissão de sujeição a Cristo,
dando no pé.
(22) As que caíram entre os espinhos
representam outros que ouvem a mensagem,
mas logo ela é sufocada pelas preocupações
desta vida e pela sedução da riqueza, de modo
que não produzem fruto.
O chão aqui infestado de espinhos
representa outra classe que ouve a palavra de
maneira superficial. Eles exteriormente parecem
ser genuínos súditos do reino, mas com o tempo
o interesse deles é sufocado pelos cuidados deste
mundo e pelo deleite nas riquezas.
Não há fruto para Deus em suas vidas.
Alguém ilustrou isso através do filho de pai muito
rico que ama o dinheiro e tem um grande negócio.
Este filho ouviu a Palavra de Deus em sua
juventude, mas ficou absorvido com as vantagens
dos negócios de seu pai, e se envolveu numa luta
entre agradar a seu Senhor ou a seu pai. Ficou
com os negócios.
Os espinhos já estavam no solo quando a
semente foi semeada e germinou. Os cuidados

desta era e a sedução das riquezas já estavam
à sua mão. Ele seguiu os desejos de seu pai,
dedicando-se inteiramente aos negócios,
tornando-se cabeça da empresa e quando já
estava bem na vida, teve que reconhecer que
havia negligenciado as coisas celestiais.
Estando prestes a se aposentar expressou
sua intenção de ser mais diligente em questões
espirituais. Mas, como diz a Bíblia, de Deus não se
zomba. Aquele homem se aposentou, morrendo
tempos depois. Deixou uma fortuna imensa e a
vida espiritualmente desperdiçada. Os espinhos
sufocaram a Palavra e o tornara infrutífero.
(23) E as que caíram em solo fértil
representam os que ouvem e entendem
a mensagem e produzem uma colheita
trinta, sessenta e até cem vezes maior que a
quantidade semeada.
O bom terreno aqui representa o
verdadeiro crente. Ele… ouve a Palavra de forma
receptiva e a compreende, obedecendo ao que
ouve. Ouvir e obedecer são sinônimos do ponto
de vista espiritual. A maior prova de nosso amor
a Cristo é a nossa obediência real a Cristo -o
amor é a raiz; a obediência é o fruto.
“Embora os crentes - nem todos produzam
a mesma quantidade de frutos - todos mostram,
pelos frutos, que têm vida divina. Fruto aqui é
provavelmente a manifestação do caráter cristão,
em vez de almas ganhas para Cristo. Quando a
palavra fruto é usada no NT, geralmente se refere ao
fruto do Espírito como em (Gl 5:22)”, mas também
pode ser almas.
Qual era a destinação da parábola
às multidões? Obviamente, alertar contra o
perigo de ouvir sem obedecer. Foi calculada
para encorajar os indivíduos a receberem a
Palavra com sinceridade, depois para provar sua
realidade, produzindo frutos para Deus.
Quanto aos discípulos, a parábola
preparou-os, bem como, os futuros seguidores
de Jesus, para o fato desanimador de que são
relativamente poucos aqueles que ouvem a
mensagem e são genuinamente salvos. Muitos
são chamados e poucos escolhidos.
Esta parábola liberta também os súditos
leais de Cristo da ilusão de que todo o mundo
será convertido através da disseminação do
evangelho. A semeadura é universal, mas a
frutificação é individual. Nem todos que ouvem
o Evangelho creem no Evangelho.
Os discipulos também são advertidos
aqui, nesta parábola, contra três grandes
antagonistas do Evangelho: o maligno (os
pássaros); a carne (o sol escaldante - visto
na tribulação ou perseguição); e o mundo (os
espinhos - os cuidados do mundo e o prazer

nas riquezas). Estes três inimigos cruéis do
Evangelho se manifestam nos corações.
O maligno é o ladrão da Palavra. Sua
tática principal é desarmar os crentes. Se ele
nos afastar da Espada do Espírito ou retirar a
Palavra de Deus do nosso coração, então a sua
missão terá pleno êxito. Nós precisamos ter a
consciência de que “o cristão é gerado pela Palavra
e precisa ser alimentado por ela.” Nós só podemos
vencer o maligno quando usamos a Palavra
de Deus como arma de ataque. Sem a Palavra
estamos inutilizados.
A carne frustrada se desanima facilmente
ou se acomoda à vida medíocre da religião
humana. Além do que, se trabalhar, o seu
trabalho é imprestável para o reino de Deus.
Jesus disse: O espírito é o que vivifica; a carne
para nada aproveita; as palavras que eu vos
tenho dito são espírito e são vida. João 6:63.
Não significa que ela não faça nada, porém tudo
o que faz não tem qualquer valor espiritual para
o reino de Deus.
O mundo: Jesus orou para que seus
discípulos não fossem retirados do mundo, mas
para que o mundo fosse retirado deles. Alguém
disse: “ligar-se a Cristo é o segredo de desligar-se do
mundo”. Se as metas do mundo nos dominarem,
seremos sufocados pelas exigências do mundo,
de tal modo que não seremos frutíferos para o
reino de Deus.
Vance Havner disse: “se você é cristão, não
é um cidadão deste mundo tentando chegar ao
céu; mas sim, um cidadão do céu abrindo caminho
através deste mundo.” Assim, se somos cidadãos
do céu, precisamos viver neste mundo sem que
o mundo nos sufoque. O deus deste mundo é
Mamom e ele é o maior senhor de escravos no
mundo.
Finalmente, os discípulos recebem
uma visão quanto ao tremendo retorno do
investimento na personalidade humana. Trinta
vezes é o retorno de 3.000%, sessenta vezes
o retorno de 6.000% e cem vezes o retorno de
10.000% do investimento, tanto em vidas salvas,
quanto na qualidade dessas vidas transformadas.
Na verdade, não há como medir os
resultados de um único caso de conversão
genuina. Não é possível computar nem a
santidade, nem a quantidade de convertidos
que procedem desta conversão. Um obscuro
professor da escola dominical investiu em
Dwight L. Moody. Moody ganhou muitos outros
para Cristo. Estes, por sua vez, ganharam outros
tantos. O professor da escola dominical começou
uma reação em cadeia que nunca parou.
E assim, o semeador sai a semear...
Glenio Fonseca Paranaguá

