ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 19/05
Ana Priscila da Silva Kemmer
Aristóteles de Castro
Carlos César Grigoli Pelarim
Gersonly Rodriguês de Oliveira
Regina Silveira Silva
Rogério Orlando dos Santos
Rosa Maria dos Santos
DIA 20/05
Alzira dos Santos Ribeiro
Denise Madureira
Graci Alves Montanini
Luci Mara Resende
Luiz Carlos Ganeo
Neozeli Aparecida Azoline
Tiago Mondek de Miranda
DIA 21/05
André Luis Aljarilla Berzotti
Fátima Aparecida Geremias
Maria de Fátima de Brito Romano
Olga Moritz Grecsuk
DIA 22/05
Clelia Rubino Esteves Favoreto
Felipe Ferraz de Arruda
Jessica Aparecida F. Ferreira
Jose Luiz Aguiar Raymundo
Keila Cris Claudiano
Osmar Jatobá Junio
DIA 23/05
Cleonice Belomi de Oliveira
Dorothy de Arruda Filha
Elbiron Pereira Porto
Françoise Sartor Flores Zanoni
DIA 24/05
Diego Leonardo Arruda Galiani
Michele Moraes Olivato
Paula Gomes de Andrade Silva

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.

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL

Estamos disponibilizando espaços para anúncios
publicitários, com o intuito de arrecadar fundos
para manutenção do campo de futebol. Maiores
informações com Márcio (43-996551578) ou
Carlos (43-996854525).

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.
MOVIE NIGHT
O Ministério AdolesPIB juntamente com Livre
em Cristo, irá realizar no dia 25 de Maio, às
19h30min no Acampamento Canaã, uma
noite de filme, será um momento de Adoração,
Comunhão e Integração dos ministérios. A
entrada tem um custo de R$5,00, você pode
adquirir com a liderança dos ministérios.
Marque esta data, e vamos juntos participar desse
momento.

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.

ACAMPAMENTO CANAÃ

Informamos que o Acampamento Canaã estará
aberto para uso dos irmãos todos os sábados e
feriados, das 8:00 as 18:00 horas. Poderão usar
Campo de Futebol, Quadra de Esporte, Parque
Infantil e as 05 Churrasqueiras existente. Para
uso das Churrasqueiras deverá ser feita reserva
na recepção da Igreja, fone: 3372-8901. Não
há cobrança nenhuma para o uso das mesmas.
Todas elas dispõem de grelhas para churrasco.
Informamos ainda, que só poderão fazer uso
das churrasqueiras os membros da Igreja. Não
é permitido o consumo de bebidas alcoólicas no
Acampamento. Aos domingos o Acampamento é
fechado.

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!

TARDE COM OS PAIS E FILHOS

Dia 25 de maio das 14h00 às 18h00 teremos
mais uma tarde com os pais e filhos do Ministério
Infantil, desde berçário até pré adolescentes.
Local: Colina da Graça. Levar lanche para
compartilharmos. (Um prato de doce ou salgado
e refrigerante ou suco). Tarde de comunhão e
brincadeiras.
DIACONIA

DOMINGO 26/05

9h30 - Marcio Bitencourt Mizubuti 9h30 - Eric Gomes do Carmo
18h30 - Maurício Marcelo Torres
18h30 - Leandro Pasquini

DOMINGO 19/05

9h30 - Silas e Mariza
18h30 - Silas e Mariza

DOMINGO 26/05

9h30 - Anderson e Maria
18h30 - Anderson e Maria

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 às 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 19/05

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, 19 de Maio de 2019 - 2602

CRENTE PHOTOSHOP
Eu estava numa reunião de líderes cristãos em uma mesa frontal, quando
entrou um sujeito bem aparentado, de gestos comedidos e com um sorriso discreto.
A pessoa ao lado sussurrou à boca meio travada: - este cara é um crente Photoshop
e então explicou... ele finge ser uma pessoa adequada, um santo, mas na realidade
é um trambiqueiro.
Photoshop é um software caracterizado como editor de imagens
bidimensionais. É um programa para edição profissional de imagens digitais e
trabalhos de pré-impressão, que melhora muito a qualidade da imagem. Foi aí que
percebi a crítica do comentarista e pensei na tragédia que este tipo causa na vida
da igreja. Como é triste saber que você pode ser considerado como um retoque ou
edição melhorada de sua real impressão!
Alguém disse que “hipócrita é aquele que faz com que sua luz brilhe de tal
forma diante dos outros que eles não possam saber o que está acontecendo por
trás dela!”
José foi passar o final de semana fora. Quando voltou, seu amigo João foi
buscá-lo na estação e logo lhe contou as notícias:– Você, nem imagina, Zé, deu uma
ventania tão forte que derrubou um pedaço da minha casa. José resolveu mexer com
a consciência do amigo: – Isso não me espanta nem um pouco, João, eu bem que lhe
avisei que um dia os seus pecados iam ser castigados.– O vento derrubou uma parte
da sua casa também, meu amigo!– Não me diga! Os desígnios de Deus são mesmo
insondáveis. (2 pesos, 2 medidas.)
Mas o problema também diz respeito ao crítico. Muitos veem os outros de
modo equivocado. Um certo casal, recém casados, mudou-se para um bairro muito
tranquilo. Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café,
a mulher olhou através da janela uma vizinha que pendurava lençóis no varal e
comentou com o marido:– Aquela mulher esta pendurando lençóis sujos no varal?
Acho que ela está precisando de um sabão novo, ou de alguém, como a minha mãe,
que a ensine a lavar direito as roupas de cama!
O marido então levantou-se, pegou um pano úmido e limpou os vidros da
janela. “Milagrosamente”, os lençóis ficaram totalmente limpos. Eles riram muito e
nunca mais ficaram reparando nos outros. Esta história pode nos ajudar a não entrar
no terreno alheio.
Tanto quem finge ser quem não é, como quem critica sob o efeito da visão
duma janela suja são responsáveis por grandes danos na edificação do Corpo de
Cristo. Todos nós precisamos de nitidez para avaliarmos com critério. Para Sto.
Agostinho, “dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade é
a maior das falsidades.”
Uma pessoa pode ter uma língua angélica e um coração de demônio, mas
nunca o inverso, pois, neste caso, a boca fala do que está cheio o coração. Não
precisamos de uma imagem de Photoshop já que refletimos, no viver, a imagem de
Cristo. Se for assim. Então!
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
O QUE DEUS ESPERA DE MIM?
Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes
o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Aba, Pai. Romanos 8:15
A Palavra de Deus diz que o temor do
SENHOR é o princípio da sabedoria. Provérbios
9:10a. Temer ao SENHOR demonstra sabedoria
e prudência, pois todos os Seus pensamentos, a
Sua Lei e os Seus desígnios são bons, agradáveis e
perfeitos; de modo que, andar de acordo com esses
preceitos corresponde a um andar verdadeiramente
sábio e prudente.
Todavia, devemos nos perguntar: Será o
grande desejo de Deus para com o homem ser
temido por ele? O que Deus realmente espera do
homem? Qual o Seu profundo desejo para com ele?
Temer a um Deus que tem poder para fazer
perecer no inferno tanto a alma como o corpo parece
algo bastante natural e, até mesmo, óbvio. Até hoje
ainda não se viu um homem que desejasse passar
o resto da eternidade pegando fogo. O medo de ser
condenado por um Deus que é zeloso da Sua Lei faz
com que o homem procure se comportar melhor; e
isso, até certo ponto, gera benefícios, pois esse medo
coloca algum limite à extrema pecaminosidade do
homem, evitando assim que o mundo se torne ainda
pior do que já está. Entretanto, esse medo de Deus
e da Sua ira têm o poder limitado de apenas moldar
o comportamento externo, sem, contudo, jamais
poder mudar o homem naquilo que ele é por dentro.
Saulo de Tarso era um homem absolutamente
temente a Deus e zeloso da Lei. Ele lia as Escrituras
com diligência, frequentava o templo, dava o dízimo,
orava e jejuava. Não obstante tudo isso, o Senhor
resolveu encontrá-lo no caminho de Damasco
para transformá-lo radicalmente numa pessoa
totalmente diferente.
Se o nosso temor a Deus e a obediência à
Sua Lei fossem, de fato, o Seu grande desejo para
conosco, Ele jamais teria se dado ao trabalho de
transformar completamente a pessoa de Saulo,
sendo este um exemplo de homem no que diz
respeito ao assunto temor do Senhor.
No evangelho de Lucas (capítulo 15:1132) Jesus nos conta uma parábola através da qual
podemos compreender claramente o que, de fato,
Deus espera receber de nós. Essa porção das
Escrituras, que é popularmente conhecida como
“A Parábola do Filho Pródigo”, deveria, a meu ver,
receber um título mais apropriado a ela, como, por
exemplo, “A Parábola do Pai que Ama”. Isso porque
o verdadeiro objetivo de Jesus ao nos contar essa
estória não é enfatizar o filho arrependido que torna
à casa do pai, mas sim o caráter daquele pai; caráter
esse que, em última instância, foi o que fez com
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que o filho desejasse retornar e se arrependesse de
quem era.
Nessa passagem Jesus nos apresenta dois
filhos que, aparentemente, são diferentes entre si:
Um deles é declaradamente rebelde enquanto o outro
é extremamente obediente. Entretanto, quando
analisados do ponto de vista espiritual, percebemos
que ambos os filhos acabam apresentando muito
mais semelhanças do que diferenças.
O filho mais moço, o rebelde, expõe
abertamente toda a pecaminosidade do seu
coração, pedindo ao pai que lhe antecipe a sua
herança, estando este ainda vivo. Em outras
palavras, ele queria possuir tudo que era do pai, mas
não tinha interesse nenhum no próprio pai, tanto é
que, quando recebeu o dinheiro, foi para uma terra
distante, bem longe daquele que lhe havia fornecido
os recursos.
O filho mais velho, por sua vez, sendo
temente ao seu pai, servia-o diligentemente, sem
jamais transgredir uma ordem dele e, aqui, nós
podemos identificar aquilo que o temor do Senhor
pode produzir. O filho mais novo, que não tinha
esse temor, viveu dissolutamente no mundo,
desperdiçando o dinheiro que não era seu; ao
passo que o filho mais velho, por conta do temor,
trabalhava diligentemente na fazenda do pai,
sendo-lhe obediente. A aparente diferença que
existia entre esses dois irmãos, manifestada pelo
seu comportamento exterior, é uma consequência
da presença ou ausência do temor (que é o princípio
da sabedoria); entretanto, quando olhamos para
o interior desses dois personagens, constatamos
que eles possuíam muito mais semelhanças do que
diferenças.
Em determinado momento da parábola,
vemos o filho mais velho dizendo ao pai: “nunca me
deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus
amigos”. A boca fala do que está cheio o coração
e, por meio dessa fala, o filho mais velho se dá a
conhecer. Para ele a alegria consistia em comer
um cabrito com seus amigos. Trabalhar na fazenda
do pai e estar com ele nunca foram motivos de
regozijo para esse filho. Ambos os irmãos, em seu
íntimo, eram absolutamente iguais; desejavam as
bênçãos do pai, sem, contudo, desejar o próprio
pai. O temor que o filho mais velho tinha apenas
refreou o seu comportamento externo, tornando-o,
aparentemente, diferente; entretanto, esse temor
jamais foi capaz de transformar o seu coração, que
era tão egocêntrico quanto o de seu irmão.

É importante percebermos que se o
desejo daquele pai fosse meramente conquistar
a obediência do filho rebelde, ele jamais teria
antecipado a sua herança; forçando-o assim à
desejada obediência. Também é preciso perceber
que, se o desejo daquele pai fosse meramente
receber o temor do seu filho mais velho, ele não
teria se preocupado em sair da festa para procurar
conciliá-lo em meio ao seu conflito existencial.
Essa parábola nos mostra o que realmente
Deus deseja receber de todos nós: Não a mera
obediência ou o temor; mas, sim, aquilo que todo
pai deseja ardentemente receberde seus filhos:
Amor!
Deus é um Pai que ama aos Seus filhos e a
única coisa que Ele deseja receber de nós, como Pai
que é, é o nosso amor. Deus é amor e, sendo essa a
Sua essência, o grande desejo do Seu coração é ser
correspondido por nós, em amor.
Certa vez um homem perguntou a Jesus:
Mestre, qual é o grande mandamento na Lei?
Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus,
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de
todo o teu entendimento. Mateus 22:36-37.
Pode parecer estranho que amar seja um
mandamento; e, de fato é estranho, pois o amor não
é algo que se possa impor, mas, ao contrário, deve
ser conquistado. Contudo, essa é, precisamente,
a forma que Deus Se utiliza para nos alcançar. De
forma totalmente altruísta, Ele derrama do Seu
amor sobre aqueles que jamais o amariam, com o
intuito de conquistá-los. Deus prova o seu próprio
amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido
por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos
5:8. O amor de Cristo nos constrange e, quando
conhecemos esse amor constrangedor, não resta
alternativa, senão amar.
Independentemente da sua rebeldia, o filho
pródigo nunca deixou de ser alvo do amor do pai. O
amor que lhe era dirigido enquanto estava vivendo
dissolutamente é o mesmo amor que lhe era dirigido
enquanto estava passando necessidade, que, por
sua vez, é exatamente o mesmo amor que lhe fora
dirigido quando retornou para casa arrependido.
Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e,
compadecido dele, correndo, o abraçou, e beijou.
Lucas 15:20. Esse é o real significado de amor
incondicional; é um amor que não varia. Quando
aquele filho se deu conta de que era amado dessa
tal maneira, sendo ele totalmente indigno de tão
grande amor, então, finalmente, descobriu que o
seu bem maior consistia, não nas riquezas de seu
pai, mas no próprio pai que ele tinha.
Saulo de Tarso, a exemplo do filho mais
velho da parábola, era um homem temente a Deus,
mas que buscava conquistar o Seu amor por meio
daquilo que fazia, acreditando que a sua obediência

pudesse torná-lo mais agradável. Ele pensava
que o amor de Deus se tornaria mais favorável a
ele quando agisse de forma adequada e menos
favorável quando procedesse mal. Nada pode ser
mais enganoso do que esse pensamento; ele é
justamente o fruto da árvore do conhecimento do
bem e do mal, que Adão e Eva comeram no jardim.
Paradoxalmente, quanto mais nos esforçamos
para que Deus nos ame, mais longe ficamos do
Seu amor; que, não obstante, permanece igual. O
grande problema de Saulo era o mesmo de ambos
os filhos da parábola: Ignorância quanto ao amor do
Pai.
No livro do profeta Jeremias o SENHOR nos
diz: “Com amor eterno eu te amei.”. Jeremias 31:3a.
Ora, um amor eterno é aquele que não tem começo
e não tem fim. Trata-se de um amor que Deus já
sentia pelos Seus filhos antes mesmo que qualquer
um deles viesse à existência. Logo, concluímos
que, em hipótese alguma, esse amor pode sofrer
interferência da nossa parte e, portanto, tentar
conquistá-lo é uma tarefa não só cansativa, como
também inútil e desnecessária.
Qualquer pessoa sobre a face da terra, seja
ela quem for, somente poderá ser genuinamente
transformada por Deus quando, pela graça, vier a
experimentar verdadeiramente o amor deste Deus
que deseja ser conhecido como Pai.
O medo da condenação e o medo do inferno
podem até gerar uma mudança de comportamento
no homem, todavia “no amor não existe medo;
antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o
medo produz tormento; logo, aquele que teme
não é aperfeiçoado no amor”. 1 João 4:18. Sabendo
isto, concluímos que o grande objetivo de Deus
para com Seus filhos não é a mera obediência e
nem tampouco o temor, mas, o amor.
Na parábola do filho pródigo vimos o pai se
dispondo, de bom grado, a renunciar a sua fazenda,
pois sabia que o retorno que ele objetivava – o
amor de seu filho – compensaria sobremaneira o
investimento. Entretanto, para conquistar o amor
de Saulo, e também o nosso, o preço pago pelo Pai
foi muito maior: Porque Deus amou ao mundo de
tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para
que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna. João 3:16.
O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus
e da terra e de tudo o que neles há, escolheu
voluntariamente dar aquilo que tinha de mais
importante na Sua vida para que nós pudéssemos
vir a conhecê-Lo como um Pai.
Louvado seja o nosso Pai Amado e louvado
seja o nosso irmão e Senhor Jesus Cristo, por
intermédio de quem temos acesso a essa bendita
família celestial. Amém!
Márcio Bitencourt Mizubuti

