ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 26/05
Ana Carolina F. H. Raimundo
Michelle Cipriano de Sá
Vandrei Bandartchuc
DIA 27/05
Lídia Scarpin
Priscilla de Paula Silva Montanini
DIA 28/05
Aline Christine Vieira Felga
Carlos Zucoloto
Divina Seila de Oliveira Marques
Jairo José Velani
Jeane Ferreira Rossato
Lígia Mercer Pedroso Amorim
Meiriele Rezende da Silva Cordeiro
DIA 29/05
Maria Magdalena Belinati
Robson André Lopes
Wellington Bueno da Silva Kislki
DIA 30/05
Carolina Carvalho P. M. Assis
Elias Canhadas Genvigir
Maruza Soares Costa
Rosemeire Pereira Lima
Sarah Cristina Moreira
DIA 31/05
Simone Athayde de Paula
DIA 01/06
Francielly Negrini de Matos
Francisco Carlos Mungo Genez
Lucimar Aparecida Buosi
Maria Eugênia Scudeler Pasquini
Rosemeire de Souza L. Santos
Terezina de Jesus Guilherme

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.

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.

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!

LANÇAMENTO EDITORA IDE

“O Evangelho das Insondáveis Riquezas de Cristo” De
Glenio Fonseca Paranaguá. A religião é aquilo que
os homens fazem para tentar alcançar Deus no
último degrau da escada, enquanto o Evangelho
é como um elevador em que Deus desce e faz
tudo para alcançar e salvar o Seu povo, através de
Cristo. Adquira já em nossa Livraria!

JOVENS - CULTO

Todo sábado, às 19:30, o Ministério de Jovens Livre
em Cristo realiza o culto de jovens da PIB. Todos
os jovens à partir de 16 anos estão convidados
para participar!

PREGAÇÃO
DOMINGO 26/05

9h30 - Eric Gomes do Carmo
18h30 - Leandro Pasquini
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ESPORTES CANAÃ

DIACONIA

DOMINGO 02/06

9h30 - Maurício Marcelo Torres
18h30 - Marcio Bitencourt Mizubuti

DOMINGO 26/05

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

DOMINGO 02/06

9h30 - Diego e Izabela
18h30 - Diego e Izabela

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 - NÃO É MAIS COMO PIRANHA, MAS COMO TAINHA.
Estou ao ar livre na Chalana Celebridade onde vim pescar com um grupo de
irmãos e amigos no Pantanal mato-grossense, tendo oportunidade de me desligar
do dia a dia de cada dia. Sem Wi-Fi, sem internet, sem qualquer distração eu posso
ver a natureza em sua beleza exuberante e poder usufruir um pouco deste paraíso
brasileiro.
Gosto da natureza e gosto de pescar, ainda que eu não seja um pescador. Já
tive traia, mas a traia envelheceu e agora pesco com a traia dos meus amigos. Levo
o básico do básico e eles me equipam com tudo o que preciso para pescar. Sei que
este não é o modo certo de agir, mas foi o que mais me adaptei neste últimos anos
sem a expertise para poder adquirir equipamentos modernos de pescaria. Há muita
novidade nessa área.
Mas o que gosto mais de fazer é pescar gente. Jesus nos chamou de fato para
ser pescadores de homens. E a técnica de pescar gente é muito parecida com a de
pescar peixe. Bons instrumentos de pescaria, boas iscas, bom piloteiro, paciência e
disposição.
Pescar gente é uma arte da graça. Não se pode ser afoito. A paciência é um
dos principais requisitos depois do piloteiro ou a pessoa que conduz o pescador aos
lugares onde estão os peixes. Não adianta ter varas de titânio ou carretilhas super
dimensionadas, se não houver peixe, nada feito. No caso da pescaria espiritual, o
Espírito Santo é o piloto.
Precisamos que o Espírito nos conduza aos lugares onde estão as vidas
que Ele quer pesc-las. Muitos se preocupam tanto com os equipamentos, mas
esquecem do bom relacionamento como o Piloteiro. Estes são aqueles que têm uma
traia moderna e técnica de primeira, embora não chegam aos poços onde estão os
peixes, porque não têm a menor intimidade com o Espírito de Cristo. Quando muito
só pescam piranhas. Piranhas?
Na língua tupi-guarani piranha significa peixe do maligno. Há alguns peixes
que são nobres, mas há peixes que nada acrescentam ao currículo do pescador. O
mesmo pode acontecer quando enchemos a igreja de filhos do maligno, achando
que são filhos de Deus.
A pescaria no Reino de Deus tem a ver com piranhas convertidas em dourados.
Pesca-se filhos do maligno e coloca-se no barco filhos de Deus. Entre a fisgada
do peixe e o embarque há um milagre, isto é, a transformação de um bagre numa
pirarara. O que estou falando chama-se de metanoia, mudança de mentalidade ou
ainda nova criação.
A pesca de gente tem como alvo a mudança de confiança. Antes, como um
filho do maligno eu confiava em mim. A autoconfiança é uma característica do homem
adâmico, portanto, se confiarmos em nós mesmos estamos perdidos eternamente.
Porém, quando nós somos, de fato, convertidos pelos Espírito Santo, passamos a
confiar apenas no Alto.
A vida cristã é mais do que mudança de comportamento: é Cristo vivendo em
mim. Agora, figurativamente, não é mais como piranha, mas como tainha.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
A SANTIDADE DE DEUS E O HOMEM PECADOR
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era,
que é e que há de vir. Apocalipse 4:8
O que cada um de nós considera a
respeito do caráter de Deus? O que conhecemos
sobre seus atributos? O que mais levamos em
consideração sobre Deus no nosso dia a dia?
Sua bondade, misericórdia e amor? Seu poder,
sua justiça, soberania e glória?
Precisamos de luz e entendimento do
Espírito Santo para que tenhamos a mais ampla
compreensão sobre a santidade de Deus e a
adoração que lhe é devida. Vejamos aqui uma
sequência de textos para nos ajudar em nosso
entendimento sobre o assunto.
Quem não temerá e não glorificará
o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo;
por isso, todas as nações virão e adorarão
diante de ti, porque os teus atos de justiça se
fizeram manifestos. Apocalipse 15:4. Somente
Deus é a origem da santidade independente de
qualquer coisa. Ele não se molda a um padrão
de santidade, pois o padrão é Ele mesmo.
Ora, a mensagem que, da parte dele,
temos ouvido e vos anunciamos é esta: que
Deus é luz, e não há nele treva nenhuma.1
João 1:5. Em Deus não há contaminação pelo
pecado, Ele é luz. Ele é absolutamente puro de
uma maneira que o homem pecador não pode
compreender totalmente.
A santidade é a essência da natureza de
Deus. Eis a Rocha! Suas obras são perfeitas,
porque todos os seus caminhos são juízo;
Deus é fidelidade, e não há nele injustiça; é
justo e reto. Deuteronômio 32:4
“Nenhuma criatura pode ser totalmente
santa porque todas as criaturas são mutáveis.”
Deus não falha, não pode errar, não peca, não
se equivoca, não dorme nem cochila porque
Ele é Santo. Nossa mente caída e finita não
pode conceber algo que seja completamente
perfeito, só Deus é perfeito.
A santidade de Deus é o oposto da
pecaminosidade da humanidade caída, é o
contraste de toda corrupção moral. Tu és tão
puro de olhos, que não podes ver o mal e a
opressão não podes contemplar. Habacuque
1:13

ANOTAÇÕES
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Deus é incapaz de praticar o mal e não
incita ninguém a pecar. Não há imperfeição
alguma na santidade de Deus. Nele não há
mudanças nem sombra de variação. Toda boa
dádiva e todo dom perfeito são lá do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não pode
existir variação ou sombra de mudança. Tiago
1:17
A palavra Santidade vem do hebraico
cadash, que quer dizer separado do uso
comum, cortado e colocado à parte. Todos os
atributos de Deus, Seu poder, Sua sabedoria,
Sua misericórdia, Sua paciência e todos os
demais atributos perfeitos sem a santidade
seriam transformados nos moldes do caráter
pecaminoso da raça humana. Diferentemente
do ser humano, Deus é santo e todos os seus
atributos estão pautados em sua santidade.
Justo é o SENHOR em todos os seus caminhos,
benigno em todas as suas obras. Salmos
145:17.
A santidade de Deus se manifesta em
Suas obras. Justo é o Senhor em todos os seus
caminhos, e santo em todas as suas obras.
Salmo 145:17. “Nada senão o que é excelente
pode proceder dEle. A santidade é o padrão de
todas as Suas ações. No princípio Ele declarou
que tudo o que tinha feito era muito bom
(Gênesis 1:31), e não poderia ter feito o que fez
se nisso houvesse algo imperfeito ou impuro.”
(A.W. Pink).
No entanto, o “deus” que muitos cristãos
admitem é visto como um senhor tolerante, que
vira o rosto para não ver o pecado, como um
pai complacente, flexível e permissivo. Isso é
extremamente danoso à adoração cristã. Estas
coisas tens feito, e eu me calei; pensavas que
era tal como tu, mas eu te arguirei, e as porei
por ordem diante dos teus olhos. Salmo 50:
21.
O homem fabrica deuses com várias
qualidades, mas nunca santo, pois é criado a
semelhança do homem e de seu pensamento.
“Isto é um testemunho da natureza depravada
do homem, ou seja, o atributo mais glorioso de

Deus é o mais odiado.” (S. Charnock).
Deus é santo e não tolera o pecado.
Aborreço, desprezo as vossas festas e com
as vossas assembleias solenes não tenho
nenhum prazer. E, ainda que me ofereçais
holocaustos e vossas ofertas de manjares,
não me agradarei deles, nem atentarei
para as ofertas pacíficas de vossos animais
cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus
cânticos, porque não ouvirei as melodias das
tuas liras. Amós 5:21-23
Sendo que Deus é santo, a aceitação
da parte dEle, com base nas ações das
criaturas, é completamente impossível. Nisso
se caracteriza o nosso problema que o padrão
de Deus para a santidade é de completa
perfeição. A santidade de Deus representa um
obstáculo instransponível para a humanidade
caída, porque todos nós pecamos.
O que Deus requer de nós não podemos
conseguir por nós mesmos. O pecado
corrompeu nossa mente, coração e vontade.
A justiça própria e as obras da carne não
tem valor algum para Deus, ao contrário, são
cultos vazios de significado que se constitui
pecado diante de Deus, pois representa
idolatria do próprio homem. Quando vindes
para comparecer perante mim, quem vos
requereu o só pisardes os meus átrios? Não
continueis a trazer ofertas vãs; o incenso é
para mim abominação, e também as Festas
da Lua Nova, os sábados, e a convocação
das congregações; não posso suportar
iniquidade associada ao ajuntamento solene.
Isaías 1:12,13.
Em relação a esse texto Martinho Lutero
escreveu: “A ímpia desconsideração da fé e
consideração de sacrifícios como se fossem a
suprema adoração a Deus é desprezar o cerne e
valorizar a casca.” De fato, sem fé é impossível
agradar a Deus, porquanto é necessário que
aquele que se aproxima de Deus creia que ele
existe e que se torna galardoador dos que o
buscam. Hebreus 11:6
A ira de Deus contra o pecado é a ira
santa. Ele odeia o pecado tanto quanto ama
a justiça por causa de sua santidade. “A ira de
Deus é uma perfeição divina tanto como a Sua
fidelidade, o Seu poder ou a Sua misericórdia.
Como poderia Aquele que é a soma de todas as
excelências, olhar com igual satisfação para a

virtude e o vício, para a sabedoria e a estultícia?
Como poderia Aquele que é infinitamente
santo, ficar indiferente ao pecado e negar-Se
a manifestar a Sua “severidade” (Romanos
11:22) para com ele? Como poderia Aquele que
só tem prazer no que é puro e nobre, deixar de
detestar e de odiar o que é impuro e vil?” (A.W.
Pink).
De maneira aterradora, e, contudo, a
mais santa e solene, a morte de Jesus na Cruz,
sua expiação nos mostra a infinita santidade
de Deus e Seu ódio ao pecado. Mas ele foi
traspassado pelas nossas transgressões e
moído pelas nossas iniquidades; o castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas
suas pisaduras fomos sarados. Todos nós
andávamos desgarrados como ovelhas; cada
um se desviava pelo caminho, mas o SENHOR
fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Isaías 53:5-6
Deus resolveu em Si mesmo o problema
intransponível pelo homem. A total e suficiente
justiça de Deus é vista na Cruz. Deus sofreu
o teu e o meu pecado na pessoa de Cristo.
Ele pagou o preço máximo necessário para
satisfazer Sua santidade.
Aquele que não conheceu pecado, ele o
fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos
feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21.
Bendita seja a Trindade Santa, pois, aquilo que
a Sua santidade exigiu, a Sua graça supriu em
Cristo Jesus, nosso Senhor! Aleluia!
Quando vemos Deus santo, nossa
única e instantânea reação é nos vermos
como profanos. Se não nos afligirmos
profundamente por causa do nosso pecado,
é porque não compreendemos nada da
santidade de Deus. (John MacArthur).
Por isso, recebendo nós um reino
inabalável, retenhamos a graça, pela qual
sirvamos a Deus de modo agradável, com
reverência e santo temor; porque o nosso
Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:28-29
Que Deus em Sua graça nos conceda
compreender esse atributo para que nos
aproximemos dEle com a máxima reverência
e santo temor.
Continua...
Eric Gomes do Carmo

