ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 05/05
Nilson de Souza Faria
Thiago Farah Santaella
DIA 06/05
Hadriani Miranda de Paiva Daher
Maria Cristina de Oliveira
DIA 07/05
Aldo Bacchi de Souza
Braulio Ascencio Cintra
Elio Guimarães Severino
Henrique Tristão Lucas
Marcos Antonio Ferreira dos Santos
Priscila da Silva Matos
Vania Rezende Germanovix
Walney Francelino Motta
DIA 08/05
Sonia Cristina de Andrade
Edson Guilherme Chomono
Eliane Bastos Jorges Chomono
Leopoldo Douglas Queiroz
Leopoldo Douglas Queiroz Monteiro
Maria Helena Moreno
DIA 09/05
Edwalcy Nilceia Capello Papi
Felipe Peres Mendes
Leonardo Rodrigues Paulino
Suely Maria Lobo Costa
DIA 10/05
Alexsandro de Souza Moreira
Edina Puca da Rocha
Paola de Andrade Colomera
DIA 11/05
Leandro Jose Cabulon
Marlene Savade de Carvalho
Patrick Percy de Pietro
Simone Balduco Armangni Ferreira

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.

ANIVERSÁRIO PIBL

No dia 11/05 (sábado) às 19h30, 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.

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.

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!
DIACONIA

DOMINGO 12/05

9h30 - Leandro Pasquini
9h30 - Glenio Fonseca Paranaguá
18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá 18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá

DOMINGO 05/05

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

DOMINGO 12/05

9h30 - Hélio e Sueli
18h30 - Hélio e Sueli

HORÁRIOS DE CULTO
DOMINGO

piblondrina

SÁBADO

4ª FEIRA

15h00 - Oração e Comunhão
19h30 - Oração

9h30 - Estudo Bíblico
18h30 - Culto

DISSE JESUS

Todas as terças-feiras para todas as idades e
quinta-feira a partir dos 30 anos, temos futebol
suíço no 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.

PREGAÇÃO
DOMINGO 05/05

Fundada em 13.05.1939

ESPORTES CANAÃ
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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, 05 de Maio de 2019 - 2600

O ESPÍRITO DA CRUZ - ADESTRAMENTO OU LIBERDADE
Um amigo, exímio caçador, alertou-me sobre a atitude de quem quer sai por
aí, porta afora, com o seu cão preso à coleira. Qual o sentido de uma dupla que anda
atada? Estava querendo mostrar-me a conduta de um cachorro que segue o dono
atrelado a uma correia, enquanto outro passeia, sem coleira, movido ao apreço com
o seu amo.
Naquela mesma semana, outro amigo andava em seu bairro e viu alguém
que passeava com o seu cãozinho sem coleira. Ficou impressionado com a postura
do animal bem adestrado. Todas as vezes que chegavam a um lugar perigoso, onde
havia o risco de atropelamento, o dono se detinha e dizia: pare! Então, o cão parava.
Logo, depois, os dois atravessavam juntos. Era um passeio em que a obediência
vinha da amizade.
Meu amigo andou por algum tempo observando os dois e viu que o cachorrinho
era obediente e seguia o seu proprietário não porque estivesse encoleirado, mas
porque o respeitava. Ele havia sido treinado a considerar a importância dessa
“cordialidade”.
No caso do cão foi um condicionamento. O animal foi treinado a obedecer,
mas a questão que quero agora levantar, é: -como um ser humano consegue andar
com Deus, de modo voluntário, sem um cabresto a controlá-lo? Como pode, livremente,
segui-lo?
A religião sempre conduz os sujeitos com ameaças ou interesses atrelados.
Eu tenho observado que normalmente as pessoas, nas igrejas, só obedecem porque
são, de certo modo, coagidas por punições, castigos ou vantagens que podem
auferir. O inferno e o céu têm servido para condicionar o desempenho de uma turma
enorme de autônomos.
A obediência cristã não é escravidão a um legalismo dominador, nem ainda
um átimo de subserviência por medo ou interesse, mas submissão voluntária à
vontade divina movida pelo amor e regada à alegria. Obediência sem prazer, no
íntimo, é vassalagem.
A verdadeira obediência é livre e festiva. Não há obrigação, nem contrariedade.
Alguém rebelde perguntou a um cristão feliz: por que você vai sempre à igreja? Ele
queria se justificar, defendendo sua liberdade de não comparecer às reuniões da sua
grei, então, fez uma pressão. Ao que respondeu o cristão, com sabedoria: Quanto
aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu
prazer. Salmos 16:3.
Aquilo que é feito de gosto, não traz desgosto. Davi entendeu o que significa
a obediência livre e voluntária: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu; dentro
do meu coração, está a tua lei. Salmo 40:8. Matthew Henry também entendeu
o axioma: “Quando a lei de Deus está escrita em nosso coração, nosso dever é nosso
prazer.”
Mendigos, ser obedientes com uma arma na cabeça é terrorismo e,
obediência sem alegria é tirania. O espírito da cruz nos liberta, de tal modo, que a
nossa obediência é sem coleira e por puro prazer.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
A RESPONSABILIDADE DE TODO CRISTÃO
(1) Irmãos, se alguém for surpreendido
em algum pecado, vocês, que são espirituais,
deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se,
porém, cada um para que também não seja
tentado. (2) Levem os fardos pesados uns dos
outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. (3)
Se alguém se considera alguma coisa, não
sendo nada, engana-se a si mesmo. (4) Cada
um examine os próprios atos, e então poderá
orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar
com ninguém, (5) pois cada um deverá levar a
própria carga. (6) O que está sendo instruído
na palavra partilhe todas as coisas boas com
aquele que o instrui. Gálatas 6:1-6.
Estar livre da Lei Mosaica, (tônica
do livro de Gálatas) não significa livre da
responsabilidade. Nesse parágrafo, Paulo
explica algumas responsabilidades que os
cristãos têm um com o outro. Manifestar o
fruto do Espírito não é uma experiência mística
e sim algo evidenciado nos relacionamentos
pessoais, numa vida em comunidade, como
bem expressou Ronald Fung, “Andar pelo
Espírito significa não apenas evitar a provocação
mútua e a inveja (Gálatas 5.26), mas também,
positivamente, a reabilitação daqueles que caíram
no pecado.”
Se alguém for surpreendido em algum
pecado. Esse “ser surpreendido” não quer dizer
para ficarmos atrás da pessoa até ela errar,
indica algo que foi feito ela escorregou e alguém
presenciou. A palavra “pecado” (gr. paraptoma)
não é uma ação habitual, mas um ato isolado.
Mesmo que uma pessoa se esforce para andar
pelo Espírito, ela ocasionalmente pecará.
Também é importante lembrar que
alguém não comete um pecado ao premeditálo, mas falha ao flertar com a tentação de que
acha que pode vencê-lo, ou simplesmente
quando tenta vencer o pecado com suas forças
e acaba cedendo a ele.
A responsabilidade de exortar quem
tropeça, assim como daqueles que caem
em coisas “mais graves” está nas costas dos
crentes que são espirituais. O que é um cristão
espiritual? É alguém que tem/anda no fruto
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do espírito (Gálatas 5.22-23), esse cristão é
responsável por aquele que está andando na
carne (Gálatas 5.19-21).
Essa ideia do forte espiritualmente
ajudar o fraco espiritualmente é um dever como
nos diz Paulo em Romanos 15.1, Nós, que
somos fortes, devemos suportar as fraquezas
dos fracos, e não agradar a nós mesmos.
Os espiritualmente fortes devem “exortar
os insubordinados, confortar os desanimados,
auxiliar os fracos, ser pacientes para com todos.”
(1 Ts 5.14).
Um crente espiritual que humildemente
busca restaurar um irmão em pecado, não irá
contra ele, mas sim a favor dele, servindo-o
da melhor forma possível. Desta maneira,
quando a igreja (as pessoas) como um todo
se comprometem a restaurar os que caem,
essa igreja está no caminho de ser uma igreja
pura e útil na mão de Deus. O crente espiritual
restaura um irmão que caiu, em primeiro
lugar, ajudando-o a reconhecer o pecado como
pecado. Até uma pessoa admitir o seu pecado,
ela não pode ser ajudada. Uma vez que ela faz
isso, precisa ser encorajada a confessar a Deus
o seu pecado e se arrepender sinceramente,
buscando o perdão de Deus.
Restauração de irmãos que caíram
sempre deve ser feito com mansidão, uma
das características de quem anda no espírito.
Quem não faz isso em mansidão, mas é crítico
e fica julgando o outro não vai mostrar graça
ao irmão, não vai ajudar e provavelmente vai
piorar a situação.
Pela advertência, “Cuide-se, porém, cada
um para que também não seja tentado.”, fica claro
que até um cristão espiritual pode cair. Paulo
usa uma palavra muito forte para a exortação:
cuide-se, porém cada um. Essa palavra
“cuide-se” pode ser traduzida por “observe
atentamente”, e também está num tempo
verbal que indica que esse cuidado tem que
ser contínuo, pra que o crente ande no espírito.
Não se engane, ele pode ser tentado e até cair
no mesmo pecado que ele exortou um irmão.
Os cristãos devem continuamente levar

os fardos pesados uns dos outros. Levar traz
a ideia de algo que dura por muito tempo, e
fardos se refere a cargas pesadas que são
difíceis de levantar e carregar. Uma tentação
persistente e opressiva é um dos fardos mais
pesados que um crente pode ter.
Ser liberto de um pecado nem sempre
significa estar liberto da sua tentação. O
cristão espiritual que realmente ama a seu
irmão e sinceramente quer restaurá-lo para
que ele ande no espírito, deve continuar
investindo tempo com esse irmão, estando à
disposição para aconselhar e encorajar. Orar
pelo irmão que caiu e com esse irmão, é uma
grande forma de levar os fardos pesados.
Mas não podemos nos enganar, tentar
ir sozinho o “eu consigo... pode deixar... eu me
viro”- não é algo espiritual e sim orgulho.
Tiago 5.16 nos exorta, ...confessem os seus
pecados uns aos outros e orem uns pelos
outros para serem curados. A oração de um
justo é poderosa e eficaz. Deus é a nossa
fonte maior de força, mas Ele frequentemente
usa pessoas para levar fardos pesados dos
Seus filhos.
Quando cristãos levam os fardos
pesados uns dos outros, eles cumprem a lei
de Cristo. Jesus mesmo disse em João 13.34
Um novo mandamento lhes dou: Amemse uns aos outros. Como eu os amei, vocês
devem amar-se uns aos outros. Repare que
isso não é uma opção e sim uma ordem.
A seguir vem essa afirmação pesada do
versículo 3, Se alguém se considera alguma
coisa, não sendo nada, engana-se a si
mesmo. A maior ou uma das maiores razões
porque muitos cristãos não se importam em
ajudar outros cristãos é porque eles se sentem
superiores aos que pecaram e se consideram
alguma coisa espiritualmente falando, quando
na verdade não são nada. Quem era assim?
Os fariseus! Arrogância pode até coexistir
com moral exterior, mas não pode coexistir
com espiritualidade. A arrogância é o pecado
maior, o primeiro na lista dos quais Deus
odeia em Provérbios 6.16-17. O crente que
se considera alguma coisa, não sendo nada
precisa de ajuda para ver o seu próprio pecado
antes de tentar ajudar a outros a saírem dos
seus pecados. E se ele se recusar a ver essa

necessidade espiritual, ele engana-se a si
mesmo, e se torna inútil na igreja.
“Dois erros podem impedir um crente de
cumprir esse papel [de suportar os fardos uns
dos outros]. O primeiro é o autoconceito, isto é,
pensar-se mais importante do que é. O segundo
é estar sempre comparando a si mesmo e seu
próprio trabalho com o dos outros.” (James
Montgomery Boice).
Por isso todo o cristão deve examinar
seus próprios atos, e então poderá orgulharse de si mesmo, sem se comparar com
ninguém. A primeira responsabilidade é de
se examinar a si mesmo, palavra que tem o
sentido de “aprovar depois de um teste”. Um
exame que deve trazer a certeza de que as
suas atitudes e vida estão corretas diante de
Deus, antes de tentar dar suporte espiritual
para outros cristãos. E então e somente depois
mesmo, esse crente poderá se orgulhar de si
mesmo da forma correta.
Se existe alguma razão do cristão para
orgulhar-sede si mesmo, é porque ele foi fiel
e obediente ao Senhor no poder do Espírito
Santo, e não porque ele fez algo na sua própria
força. Se o cristão é realmente espiritual é
porque Deus concedeu a força, e não que ele
tenha força própria.
Em seguida, Paulo ordena que cada
um deverá levar sua própria carga, o que
parece contraditório com o versículo 2. Mas
ele usa uma palavra diferente para “carga” (gr.
Phortion - de onde vem a palavra “porção”), que
não tem conotação de peso ou dificuldade. É
uma palavra usada para obrigações/tarefas
comuns do dia a dia, que o crente deverá levar
sozinho.
Por fim, Paulo usa a expressão
partilhar, um verbo muitas vezes traduzido por
comunhão. Ele está falando de mutualidade,
não da parte de um dos lados, mas de ambos.
O que está sendo restaurado e quem o instrui
têm comunhão, e devem partilhar todas as
coisas boas juntos.
Compartilhar todas as coisas boas é
o terceiro passo para restaurar um cristão
que caiu um cristão espiritual que o ajudou a
levantar, o segurou em pé, e agora o firma em
pé. Ele faz isso na palavra de Deus, onde só
existem coisas boas.
Leandro Pasquini

