ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 28/04
Patrick Moritz
DIA 29/04
Debora Rosane Gongora Oyola
Orlando Fujarra Junior
DIA 30/04
Edlamara Silva
Hevely Beatriz Celestino dos Santos
Marcos Rogerio Dias
Tania Maria de Moura Feitosa
DIA 01/05
Sonia Cristina de Andrade
DIA 02/05
Alessandro Joel da Silva
Diego Henrique da Silva Chaves
Jose Antonio Tamanini
Luiz Henrique de Oliveira
Marcos Fellype Pretti Monteiro
DIA 03/05
Cristina Midori Prison
Gleyse Iria vicente Luca
Heloisa Lopes Moraes
Rafael Felipe Mizuno
Rossana Maria Garcia Penissa
DIA 04/05
Queila Maia Benevides

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

COPA ARENA CANAÃ DE FUTEBOL 2019

Nos dias 01 e 08 de junho de 2019 estaremos
realizando a Copa Arena Canaã de FUTEBOL
no Acampamento Canaã. As partidas serão
realizadas à partir das 14h com termino às
18h. Serão no máximo 80 atletas inscritos para
formar 8 times. Os atletas serão separados pela
coordenação de acordo com as posições de jogo
indicadas na ficha de inscrição. Será cobrada uma
taxa de inscrição de R$20,00 por jogador. Este
valor será destinado à novas bolas, uniformes, e
a preparação do evento, as filmagens dos jogos
e arbitragem. Inscrições com Sandro através do
WhatsApp 43 99618-8052.

ORANDO EM TODO O TEMPO
“A oração é um assunto que muitos de nós
endossamos, mas, na realidade, pensamos muito
pouco sobre este assunto”. Toda a igreja está
convidada para esse momento de oração em
comunidade na quarta-feira às 19h30.
MISSÃO VIDA

O MAS solicita doação de roupas para BAZAR
a ser realizado pela MISSÃO VIDA. As doações
podem ser entregues na PIBL. Pedimos ainda que
continuem a doar, pois constantemente doamos
para que as entidades possam promover suas
fontes de renda. Contato com Lia do MAS.
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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.

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.

PROGRAMA CAFÉ E FÉ

Você sabia que todos os sábados e domingos
você pode assistir na TV programas produzidos
pela PIB Londrina? 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!

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!
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DIACONIA

DOMINGO 05/05

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

DOMINGO 28/04

9h30 - Nelson e Marcia
18h30 - Nelson e Marcia

DOMINGO 05/05

9h30 - Antônio e Vera
18h30 - Antônio e Vera

HORÁRIOS DE CULTO
DOMINGO

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.

piblondrina

SÁBADO

4ª FEIRA

15h00 - Oração e Comunhão
19h30 - Oração

9h30 - Estudo Bíblico
18h30 - Culto

PIBLONDRINA1

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
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O ESPÍRITO DA CRUZ - “O SAMBA DE UMA NOTA SÓ”
Alguém me escreveu: você sempre bate na religião. Religião não salva, religião
é isto, é aquilo. Você diz que a questão não é ser religioso, mas pertencer ao Evangelho
e insiste nisto o tempo todo. O que é então este problema de religião e evangelho? Por
que “este samba de uma nota só” e por que isto é tão importante pra você falar nisto
sempre?
Bem, precisamos de discernimento. Muitos compram um produto falso
porque não sabem qual é o verdadeiro. O Rev. Vance Havner escreveu: “Satanás não
está lutando contra as igrejas, mas está tornando-se membro delas. Ele causa mais dano
semeando joio do que arrancando trigo. Realiza mais por imitação do que por oposição
direta.”
O Evangelho trabalha com a fé no espírito, as religiões com a emoções da
alma. A fé gera o trigo na igreja pela Palavra, as emoções, mediante os apelos planta
o joio. F. C. White sustentava: “a experiência dos anos obriga-nos a dizer que o apelo
às emoções, embora frequentemente aumente os resultados, aumenta o joio em grande
proporção.”
Não vejo a menor semelhança entre imitação barata do evangelho e o
Evangelho autêntico. Sei que há esse evangelho minúsculo falando dum semideus
raquítico apelando para gente que tem que decidir se aceita ou não o convite de
um mascate ardiloso. Isto não passa de um simulacro religioso deformante e
deformador da verdade do Evangelho.
Tenho o mesmo modo de entender de E. M. Bounds ao dizer que “seria uma
imitação burlesca da esperteza do diabo e uma calúnia contra seu caráter e reputação,
se ele não empregasse suas maiores influências para adulterar o pregador e a pregação.”
A religião tem a ver com o que nós fazemos para nos tornar dignos da
aceitação divina. O Evangelho tem tudo a ver com o que Cristo fez e faz para nos
fazer aceitáveis, por meio da graça, diante do Pai. Para tentar salvar o sujeito do
pecado, a religião apela para o esforço humano, enquanto o Evangelho o salva
apontando para o poder de Cristo na cruz.
As religiões são inumeráveis, porém o Evangelho da graça é único. As
religiões se fundamentam no suor do executivo; o Evangelho no sangue do
substituto. As religiões são da carne e o Evangelho é do espírito. As religiões exigem
desempenho; o Evangelho provê descanso. As religiões premiam o “fiel” no final
da missão; o Evangelho aposenta os santos antes do trabalho. As religiões são os
homens querendo chegar aos céus por uma escada; o Evangelho é Deus descendo
no elevador da encarnação para buscar os caídos, pela graça, e levá-los para Ele. As
religiões são negócios frustrantes; o Evangelho é o ócio produtivo.
Não há qualquer afinidade entre as religiões dos homens e o Evangelho de
Deus. Se você não sabe diferenciar gato de lebre pode fazer um banquete de carne
exótica, mas se não souber perceber a diferenciação entre a religião e o Evangelho,
encontra-se na rota de uma catástrofe eterna. É por isso que sou insistente com
“este samba de uma nota só”.
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 TRIGO E DO JOIO
Jesus era um contador de histórias e
estórias. Ele usou muitas parábolas no seu
ensino que servem de janelas para os crentes e
de muro para os incrédulos. Em cada uma destas
parábolas há elementos didáticos importantes
que precisamos compreender. E esta do trigo e do
joio é fundamental para sabermos discernir quem
é quem na igreja de Cristo.
Esta foi outra parábola que Jesus contou: O
reino dos céus é como um agricultor que semeou
boas sementes em seu campo. Enquanto os
servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no
meio do trigo e foi embora. Quando a plantação
começou a crescer, o joio também cresceu. Os
servos do agricultor vieram e disseram: ‘O campo
em que o senhor semeou as boas sementes está
cheio de joio. De onde ele veio?’ ‘Um inimigo
fez isso’, respondeu o agricultor. ‘Devemos
arrancar o joio?’, perguntaram os servos. ‘Não’,
respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer
de arrancarem também o trigo. Deixem os dois
crescerem juntos até a colheita. Então, direi aos
ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em
feixes e queimem-no e, depois, guardem o trigo
no celeiro’. Mateus 13:24-30(NVT).
Depois desta parábola instigante Jesus
contou mais duas: a do grão de mostarda e a do
fermento, e Mateus explicou porque Ele falava por
parábolas: era para cumprir uma profecia. Jesus
sempre usava histórias e comparações como
essas quando falava às multidões. Na verdade,
nunca lhes falava sem usar parábolas. Cumpriuse, desse modo, o que foi dito por meio do
profeta: “Eu lhes falarei por meio de parábolas;
explicarei coisas escondidas desde a criação do
mundo”. Mateus 13:34-35 (NVT).
Os discípulos ficaram intrigados com a
presença do joio no trigal e daí pediram uma
explicação. Como isto pôde acontecer? Em
seguida, deixando as multidões do lado de
fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe
pediram: “Por favor, explique-nos a história do
joio no campo”. Mateus 13:36 (NVT).
Jesus, então, passa a explicitar as coisas
com mais clareza. “O Filho do Homem é o
agricultor que planta as boas sementes. O campo
é o mundo, e as boas sementes são o povo do
reino. O joio são as pessoas que pertencem ao
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maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio
do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos,
e os que fazem a colheita são os anjos. Mateus
13:37-39 (NVT).
O semeador é o Filho do Homem, o próprio
Jesus, a encarnação do Evangelho que é o poder
de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Jesus semeia a si mesmo como a boa semente do
Evangelho no mundo, gerando os filhos do reino.
E Jesus também ordena aos seus discípulos: Ide
por todo o mundo e pregai o evangelho a toda
criatura. Marcos 16:15 (RA). O mundo é o terreno
onde o Evangelho deve ser plantado.
A semente do Evangelho disseminada no
mundo forma o aglomerado dos filhos do reino,
que a meu ver é a igreja que está no mundo, como
o trigal do reino da graça.
A igreja é uma cultura plantada num mundo
caído, formando uma congregação selecionada
do povo de Deus. A boa semente faz nascer uma
planta sadia e santa capaz de produzir bons frutos.
A igreja está no mundo como uma cultura de Deus,
então o maligno vem e planta a sua semente
no seio da igreja. Essa semente é o humanismo
disfarçado.
O Evangelho gera o povo de Deus no mundo
como a cultura do trigo, enquanto o maligno
implanta a semente humanista do joio para trazer
a confusão. Vejamos algumas diferenças entre
eles: a raiz do trigo é rasa no solo e pode ser
desarraigada com facilidade, mas a raiz do joio se
aprofunda, ficando muito difícil arrancá-lo. O joio
se fixa no mundo.
A igreja está no mundo, mas o mundo não
tem domínio na verdadeira igreja do Senhor Jesus
Cristo. As duas gramíneas se parecem muito na
sua folhagem, todavia o trigo tem grãos no cacho,
enquanto o joio é chocho, vazio. O trigo por causa
do peso dos grãos se inclina em direção ao solo,
mas o joio se mantém empinado em sua aparência
vaidosa.
Aqui temos dois tipos da cultura “cristã”:
a do Evangelho da graça e a do falso evangelho.
O falso produz falsos profetas que pregam o que
o povo quer ouvir. “O falso pregador é alguém que
precisa dizer algo; o verdadeiro é alguém que tem
algo a dizer.”
O trigo foi plantado no mundo, mas o joio

foi semeado no meio do trigo. O Pr. Vance Havner
disse: “Satanás não está lutando contra as igrejas,
mas está tornando-se membro delas. Ele causa mais
dano semeando joio do que arrancando trigo. Realiza
mais por imitação do que por oposição direta.” Esta
é a obra mais ardilosa do inferno: fingir.
O humanismo tem alguma semelhança
com o cristianismo, mas as doutrinas humanistas
não contêm poder para humilhar, nem condições
para salvar os homens de sua altivez de querer
ser como Deus. A religião humanista invadiu
a igreja com seu estilo sutil de fogo espiritual,
embora o que se vê é o esbrasear das emoções
carnais esbanjando seus talentos ensopados de
suor, propondo o engrandecimento dos artistas
gospel.
Quando Pedro tentou retirar o Senhor
da via crucis, Jesus se virou, olhou para seus
discípulos e repreendeu Pedro. “Afaste-se de
mim, Satanás!”, disse ele. “Você considera as
coisas apenas do ponto de vista humano, e não
da perspectiva de Deus.” Marcos 8:33 (NVT).
Há um cultivo humanista na igreja que dispensa
Deus.
Jesus ainda explicou que a colheita é o fim
dos tempos e que os ceifeiros são os anjos. Para
Benjamin B. Warfield “a causa de Deus nunca corre
perigo; o que Ele começou na alma ou no mundo,
levará até o fim.” A presença do joio na igreja foi
bem prevista pelo Senhor e Ele não nos quer
envolvidos com esta tentativa de extirpá-lo. Não
sei por quê.
A colheita é o fim das eras. Os servos não
estão autorizados a arrancá-lo agora. Não deve
haver impaciência, pois a colheita deve esperar
até o dia da grande consumação, quando a função
será executada pelos anjos, como ceifadores
daquilo que é falso.
J. Blanchard afirmou muito bem que
“Deus está no controle de todos os átomos de Seu
universo, e mesmo as coisas que parecem estar
em contradição direta com Seu amor um dia serão
vistas como confirmação dinâmica de Seu poder.”
“Da mesma forma que o joio é separado
e queimado no fogo, assim será no fim dos
tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos,
e eles removerão do reino tudo que produz
pecado e todos que praticam o mal e os lançarão
numa fornalha ardente, onde haverá choro e
ranger de dentes. Então os justos brilharão
como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz
de ouvir, ouça com atenção!” Mateus 13:40-43.

Já vimos que os ceifadores são anjos.
Durante a atual fase, nenhuma separação forçada
é feita do trigo e do joio. Eles podem crescer
juntos. Mas no Segundo Advento de Cristo, os
anjos arrebanharão todas as causas do pecado
e todos os malfeitores e os falsos profetas e
os lançarão na fornalha de fogo, onde eles irão
chorar e ranger seus dentes.
Agora os justificados do reino que
estiverem na terra durante a Tribulação entrarão
no reino de seu Pai para desfrutar o Reino Milenar
de Cristo. Lá eles brilharão como o sol; isto é, eles
serão resplandecentes em glória. Mais uma vez,
Jesus acrescenta a admoestação enigmática:
“Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça!”
“Essa parábola não justifica, como alguns
erroneamente supõem, a tolerância de pessoas
ímpias em uma igreja cristã local. Lembrem-se de
que o campo é o mundo, não a igreja. As igrejas
locais são explicitamente ordenadas a colocar fora
da comunhão todos os que são culpados de certas
formas de iniqüidade como em (1 Coríntios 5: 9-13)”.
A parábola simplesmente ensina que, em
sua forma misteriosa, o reino dos céus incluirá
o real e a imitação, o genuíno e o falso, e que
essa condição continuará até o fim dos tempos.
Então, os mensageiros de Deus separarão os
falsos, os que serão levados em julgamento, dos
verdadeiros, que desfrutarão do reinado glorioso
de Cristo na terra.
Há o cristianismo legítimo e um falsificado.
Segundo Geoffrey King: “nunca poderemos falar
do fracasso do cristianismo (legítimo). É impossível
que ele fracasse. O que fracassa é a falsificação
esfarrapada da coisa verdadeira, que nos dispomos
a suportar.”
Alguém disse muito bem: “Deus não é
um imitador - o diabo o é, pois não pode ser outra
coisa; todas as coisas que Deus faz são originais.”
O joio é essa imitação barata do Evangelho e
isso vai permanecer até à volta de Cristo, por
isso você que é um filho de Deus, não pode se
deixar enganar por essas artimanhas de satanás,
travestido de anjo de luz.
Há 5 pontos para identificar a igreja
verdadeira: o fundamento é Cristo e Este
crucificado. O estilo é a graça e somente a graça.
O poder é apenas pelo Espírito Santo. O meio
de ação é tão-somente pela fé. E a vivência é
manifesta por alguém que foi crucificado com
Cristo e, portanto, não vive mais, mas Cristo vive
nele e através dele. É isto. Aleluia
Glenio Fonseca Paranaguá

