ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 09/06
Cirlene Lucas Galindo
Daniela Barreto Girotto e Silva
Marco Aurelio Bueno Paolielo
Mirian Jeronimo Barbosa
Paulo Romero Sanches
Quevilsim Tobe Maro Silva
DIA 10/06
Ana Cristina Boetger da Silva
Dulce Helena Marcantonio Farah
Helio Peralta Junior
Lucileide Vicente
DIA 11/06
Aline Moreno
Antonia Regina Gibellato Lopes
Jocelina Danziger Franco
Maria Isabel de Almeida
DIA 12/06
Antonio Marco Morelli
Claudio Marcos de Paula
Juliana Batista
Juscene Kolaposki Trindade
Luiza Pereira Calixto de Oliveira
Ramon Freire de Carvalho
Sonia Cristina da Silva
DIA 13/06
Antonia Nara Tomasetti Marcontes
Antonio Carlos Campinha Panissa
Dinah Ergas Aguilera
Laila Albuquerque Lemos
Ofeny Feniman
Silvana Loureiro
DIA 14/06
Ana Carolina Lobo Ribeiro Kobylka
Cleonice Moraes de Andrade
Juçara Dimitrovicht
Lucia de Almeida Scharer
Luzimara Regia Ferreira Ceschi
Roberto Coutinho Souza
DIA 15/06
Francismari Silva Olivony Zanatta
Itamar Ferreira de Siqueira
Marcia Cristina da Silva
Marta Aparecida Lopes Bockrorny
Mauricio Marcelo Torres
Nilza Aparecida de Carvalho
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.

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

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da
Primeira Igreja Batista em Londrina, no uso das
atribuições que lhe confere o Art. 16 do Estatuto,
convoca a Igreja para uma Assembléia Ordinária a
ser realizada no dia 26 de junho de 2019 (quarta
Feira) às 20:00 horas com o quorum de 1/3 dos
membros em 1ª. convocação e de qualquer
número em segunda convocação 15 (quinze)
minutos após a primeira. Para tratar dos assuntos:
APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE
2018, E ANÁLISE DO PARECER DO CONSELHO
FISCAL conforme disposto no § 1o do Artigo 15
do Estatuto da Igreja.

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 15h00 e19h30.

Acomodações do Acampamento Canaã:
Capela: 150 lugares.
Refeitório: 180 lugares.
Alojamento masculino: 90 lugares.
Alojamento Feminino: 82 lugares.
Suítes: 2 com 3 camas de solteiro cada uma.
Churrasqueiras: 5 com capacidade para 15 pessoas
cada.

ESPORTES CANAÃ

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.

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL

SELO 80 ANOS PIB

Você pode adquirir em nossa livraria o Selo
comemorativo dos 80 anos da PIBL. Por R$40,00
você terá 12 selos (cartela) que poderá usar para
enviar uma carta ou guardar como recordação
deste aniversário da igreja. Não perca!

VIDES

Sábado dia 15 de junho às 19:00hr, teremos
reunião do Grupo Vides, para você que é viúvo,
descasado ou solteiro! Venha participar e seja
muito edificado nessa comunhão!

Estamos disponibilizando espaços para anúncios
publicitários, com o intuito de arrecadar fundos
para manutenção do campo de futebol. Maiores
informações com Márcio 43-99655-1578 ou
Carlos 43-99685-4525.

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!

PREGAÇÃO
DOMINGO 09/06

9h30 - Maurício Marcelo Torres
18h30 - Maurício Marcelo Torres
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ACAMPAMENTO CANAÃ

DIACONIA

DOMINGO 16/06

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

DOMINGO 09/06

9h30 - Valter e Marjorie
18h30 - Valter e Marjorie

DOMINGO 16/06

9h30 - Jose e Dulcinéia
18h30 - Jose e Dulcinéia

HORÁRIOS DE CULTO
DOMINGO

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

Domingo, 09 de Junho de 2019 - 2605

ABBA NA TRINDADE

A Trindade divina é composta de três pessoas distintas, mas não de
três deuses. A Escritura Sagrada é monoteísta, embora o Deus bíblico se
revele em caráter trinitariano: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra
trindade não é encontrada na Bíblia, todavia a realidade espiritual da Trindade
se manifesta de modo pleno em muitos textos e contextos das Escrituras.
Houve um dia em que a Trindade se mostrou nitidamente aos homens.
E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus; e,
estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em
forma corpórea como pomba; e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho
amado, em ti me comprazo. Lucas 3:21-22.
Há alguma dúvida no exposto? Ora, se Jesus é o Filho, logo ele tem um
Pai. Abba é a palavra aramaica para pai e é o vocábulo vital da encarnação e
proclamação do Filho. Cristo se encarnou no Jesus histórico, a fim de revelar
aos filhos o amor eterno do Pai. A principal revelação do Filho é de um Pai
para os seus filhos.
Abba é a primeira pessoa da Trindade na ordem das referências, não
obstante a identidade do Pai, do Filho e do Espírito seja idêntica. Nenhum
deles é maior do que os outros. O Pai não é anterior ao Filho e este não vem
antes do Espírito. Deus é eterno e na eternidade não existe nem começo nem
fim. A essência do eterno é absoluta e atemporal, destarte há só um Deus
individual e indivisível, mas coletivo, como pessoas in aeternum.
“O Pai não é de ninguém – não é nem gerado, nem procedente. O Filho é
eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e
do Filho”. São eternamente “co-dependentes”. Tornando essa ideia um pouco
mais simples, o que distingue os três membros é a paternidade eterna do
Pai, a filiação eterna do Filho e a procedência eterna do Espírito Santo. O que
é eterno não teve início, nem terá jamais um termo.
O Pai tem sido eternamente o Pai. O Filho tem sido eternamente o
Filho. O Espírito Santo tem sido eternamente o Espírito Santo. Apesar dos
três serem distintos em funções, como pessoas, eles são unos em essência
e no eterno propósito. Há um ser único com um único intuito. A vontade de
Abba e fazer a vontade do Filho. A vontade do Filho é realizar a vontade do
Pai. A vontade do Pai e do Filho é cumprir a vontade do Espírito Santo. A
vontade do Espírito Santo é satisfazer a vontade do Pai e do Filho.
Abba é tudo, de todos. O Filho é tudo, por todos. O Espírito Santo é
tudo, para todos, e vice-versa. A Trindade, porém, em Abba é a causa, no
Filho é o agente e no Espírito Santo é o objetivo. Tudo começa, continua e
culmina na trilogia divina: Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as
coisas. Glória, pois a Ele, eternamente. Amém.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS: O MEDO DA MORTE
Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Salmos 89:48.
Um dos maiores medos do ser humano é o
medo da morte, segundo apontam as pesquisas.
Esse medo terrível, infelizmente, tem aprisionado
inúmeras pessoas, não somente dos chamados
descrentes ou ateus. Esse medo também
tem permeado os círculos das igrejas cristãs.
Encontramos hoje pessoas que professam a fé
cristã e que têm verdadeira paúra da morte. Como
disse o Dr. S.I. Mc Millenem seu livro A Provisão
Divina para Sua Saúde, esse medo causa muitos
danos à saúde, pois produz também em nosso
organismo toxinas e alterações hormonais.
Uma pessoa que tem pavor da morte e
fica pensando nela diariamente acaba gerando
um desgosto profundo que pode fazer mal ao seu
corpo, contribuindo assim para o seu adoecimento,
inclusive até parasua própria morte - em alguns
casos. Se pessoas que vivem aprisionadas por
esse medo fossem a um laboratório, colhessem
seu sangue e fizessem um teste, elas constatariam
uma variação hormonal, pela produção de toxinas
das glândulas pituitária, tireoide e adrenal.
O Deus das Escrituras, sabendo do mal
que esse medo pode causar em nosso organismo,
nos deixou de sobreaviso, quando disse: Visto,
pois, que os filhos têm participação comum de
carne e sangue, destes também ele, igualmente,
participou, para que, por sua morte, destruísse
aquele que tem o poder da morte, a saber, o
diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte,
estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.
Hebreus 2:14-15. Graças à Deus que em Cristo
podemos ser libertos desse inimigo que já perdeu
seu ferrão sobre nós.
Na morte de Cristo, houve também a morte
da morte e, consequentemente, a nossa morte
para a morte. Jesus nos atraiu em seu corpo na cruz
do calvário, fazendo-nos morrer juntamente com
Ele, conforme Paulo diz: Ora, se já morremos com
Cristo, cremos que também com ele viveremos.
Romanos 6:8.
Recebemos uma vida nova em nosso
interior, e ela nos proporciona uma paz, que
nada neste mundo pode se igualar. Aqueles que
creem que foram atraídos em Cristo, conforme
encontramos em João 12:32: E eu, quando for
levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo;
e também creem que foram ressuscitados com
Ele, conforme Efésios 2:6: E, juntamente com ele,
nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares
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celestiais em Cristo Jesus; podem experimentar o
descanso que essa nova vida nos dá gratuitamente.
Ou seja, quem crê que já morreu e ressuscitou
juntamente com Cristo pode viver uma vida livre
desse pavor da morte.
O apóstolo Paulo foi capaz de enfrentar esse
medo quando se deparou com a morte e exclamou
exultante: E, quando este corpo corruptível se
revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal
se revestir de imortalidade, então, se cumprirá
a palavra que está escrita: Tragada foi a morte
pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios
15: 54-55. Vemos aqui, na vida de um crente, um
certo tripúdio em face da morte. Sem sombra de
dúvidas, essa esperança aumentará e nos dará
anos mais leves e com uma paz que excede todo
entendimento.
A morte não prende e nem faz refém
o cristão que tem seus olhos voltados para a
ressurreição e a vida eterna. Quem a recebeu
na pessoa de Cristo Jesus,tem uma vida de
descanso neste mundo, onde tudo é passageiro.
Encontramos essa verdade no livro de 1 João 5:1112. E o testemunho é este: que Deus nos deu a
vida eterna; e esta vida está no seu Filho. Aquele
que tem o Filho tem a vida; aquele que não tem o
Filho de Deus não tem a vida.
O pesar, ou o viver pesaroso, pode originar
em nosso organismo muitas doenças. Para impedir
as enfermidades, maiores ou menores, resultantes
de um sentimento que experimentamos quando
um ente querido morre, a Bíblia nos oferece um
excelente consolo no capítulo 11 do evangelho
de João. Na cidade de Betânia moravam Lázaro
e suas duas irmãs, Maria e Marta. Quando
Lázaro ficou doente, Jesus foi chamado. Porém
propositadamente atrasou sua chegada, pois
queria ensinar ao povo sobre o caráter transitório
do estado que chamamos morte. Quando Jesus
começou a viagem a Betânia, disse aos discípulos
que iria retirar Lázaro do seu sono. Os discípulos
começaram a pensar que era ridículo fazer uma
longa viagem para acordar um homem. Então,
Jesus lhes falou na única linguagem que eles
poderiam entender na sua imaturidade: “Lázaro
está morto”.
Chegando em Betânia, Jesus revelou a
Marta, que pranteava o irmão, outro importante

aspecto do estado chamado morte. Disse-lhe
Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê
em mim, ainda que morra, viverá; e todo o que
vive e crê em mim não morrerá, eternamente.
Crês isto? João 11:25-26. Como poderia alguém
acreditar que os cristãos nunca morrem, apenas
adormecem? Jesus sabia que até mesmo seus
discípulos e outros em Betânia não acreditavam
em suas palavras sem provas. Um milhão de
palavras vazias de homens não convenceriam
ninguém, mas três palavras do senhor fizeram a
diferença: “Lázaro, vem para fora”.
E lá veio Lázaro, uma prova viva de que não
há uma existência horrível para os cristãos, uma
existência que possa ser associada com a palavra
morte. É apenas um sono do qual só acordaremos
mediante o chamado de Deus. Assim, entendemos
a razão pela qual os cristãos mudaram o nome de
seus túmulos para “câmaras de dormir”. A palavra
cemitério vem do grego Koimeterion, que significa
câmara de dormir. Quando Jesus disse àquelas
pessoas que velavam pela filha de Jairo: Não
choreis; ela não está morta, mas dorme (Lucas
8:52b), elas o ridicularizaram. Novamente Jesus
queria provar como é falsa a visão sem esperança
que temos do estado que chamamos morte.
Ele apenas tomou a mão da menina fria e sem
sentidos e a tirou do estado que Ele chama ”sono”.
O apóstolo Paulo entendeu muito bem o
conceito novo que Jesus ensinou aos discípulos.
Em 1 Coríntios 15, Ele fala que todos que
dormem serão acordados pelas trombetas do
Senhor, no dia da sua volta à terra. Paulo também
escreveu aos cristãos de outra igreja, que haviam
sofrido a perda temporária de seus queridos.
Em 1 Tessalonissenses 4:13-18, lemos: Não
queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes
com respeito aos que dormem, para não vos
entristecerdes como os demais, que não têm
esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu
e ressuscitou, assim também Deus, mediante
Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem.
Ora, ainda vos declaramos, por palavra do
Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até à
vinda do Senhor, de modo algum precederemos
os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do
arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá
dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro; depois, nós, os vivos, os que ficarmos,
seremos arrebatados juntamente com eles,
entre nuvens, para o encontro do Senhor nos
ares, e, assim, estaremos para sempre com o
Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com
estas palavras.
Hoje, devemos sim chorar por nossos filhos

e queridos que dormemem suas câmaras, por
causa da dor da separação. Mas os cristãos que
creem em Cristo e na promessa da ressurreição,
certamente não lamentam com emoções
tumultuosas e intensas que trazem sobre eles
uma série de doenças. É um privilégio maravilhoso,
para os cristãos, refrear a dor e o desgosto,
produtores de doenças. Pois sabemos que nossos
queridos, embora distantes temporariamente de
nós, estão apenas dormindo.
Um escritor expressou esta separação
temporária da seguinte maneira: “Gosto de pensar
que meus filhos, que Deus chamou para si, estão
na escola... a melhor do universo, com os melhores
professores, aprendendo as melhores coisas, da
melhor maneira possível”.
Algumas pessoas perguntam por que Deus
permite que seus filhos experimentem esse tipo
de sofrimento? A morte é o resultado do pecado
de nosso pai Adão, como está escrito: Visto que
a morte veio por um homem, também por um
homem veio a ressurreição dos mortos. Porque,
assim como, em Adão, todos morrem, assim
também todos serão vivificados em Cristo. 1
Coríntios 15:21-22.
A morte e as doenças são produtos do
pecado. Não podemos culpar a Deus por eles. Pelo
contrário, Deus providenciou, em Cristo Jesus,
gratuitamente, o dom da vida eterna. Quando
Paulo recebeu essa vida da ressurreição, pôde
dizer que, para ele, a morte nada mais era do que
uma promoção, como está escrito: Porquanto,
para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro.
Filipenses 1:21. Essa pode ser a realidade de
todos aqueles que creem na Pessoa e obra de
Cristo Jesus. O pesar nos causa doenças, porque
ficamos lamentando por algo que não podemos
mudar.
Precisamos estar atentos, não nas coisas
temporais, mas para as que são eternas como
nos orienta a palavra de Deus. Por isso, não
desanimamos; pelo contrário, mesmo que o
nosso homem exterior se corrompa, contudo, o
nosso homem interior se renova de dia em dia.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de
toda comparação, não atentando nós nas coisas
que se veem, mas nas que se não veem; porque
as que se veem são temporais, e as que se não
veem são eternas. 2 Coríntios 4:16-18. Somente
assim podemos passar pelo vale da sombra da
morte sem temor algum, sabendo que o Senhor
está conosco e em nós, em meio as aflições e
tribulações dessa vida. Meus irmãos, lembremse: Se Deus é por nós, quem será contra nós? A
Ele, toda a glória eternamente. Amém!
Pr. Maurício Marcelo Torres

