ANIVERSARIANTES DA SEMANA
DIA 14/07
Eneias de Souza Reis
Jackeline Meyer Ferreira
Juliana Grigoli Pelarim
Pedro Henrique Santos Menegon
DIA 15/07
Adriana Aires Ribeiro
Aparecida de Souza Faria Silva
Manoel Augusto de Lima
Olanira Niero de Barros
Salete Rocha Franco
DIA 16/07
Adriane Rodeski de Oliveira
Andre Luiz Gois dos Santos
Carlos Vitor Pretti e Silva
Irene Scarpin
Maria do Carmo Speirs
Rosane Quina Barossi
DIA 17/07
Edinelson Augusto Melo
Isabel Aguera Celeste
Rafaela Loureiro Cardoso
DIA 18/07
Genuepha Vilarta Cianca
Geraldo Gomes dos Reis
Luzia Ribeiro de Carvalho
Maria Lizane Lovera
Maria Fernanda Ribeiro de Carvalho
Maria Lucia Faidiga de Barros
Mauro Alves Nunes
DIA 19/07
Alyne Fernanda K. Minakawa Pimenta
Ana Marcia Curtti
Aparecida Geremias
Emilia Scarpin
Fernando Gonçalves de Oliveira
Maria de Lourdes Bockhorny
DIA 20/07
Ana Claudia A. Hauly
Aracy Manenti
Benedita Moreira
Debora Campos Pereira
Linita Maria Botareli Zanoni
Luis Alberto Okano
Marisa Cardoso de Matos da Silva
Tarciso Rodrigues Silva
Waldyr Simoes da Gloria

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

TARDE COM OS PAIS - MINISTÉRIO INFANTIL

Neste próximo dia 27/07, das 14h às 18h, se
Deus quiser, estaremos no Acampamento Canaã
conversando sobre o tema “Identidade de
Gênero” com a Cota e o Dr Farid. Enquanto os
pais estiverem nas palestras, os filhos estarão em
atividades com os professores dos Ministérios.
Participem fazendo suas inscrições com os
professores aos domingos, prazo máximo, até
o dia 21/07/2019, ao custo de R$ 10,00 por
criança, custo do material a ser utilizado nas
atividades. Leve um prato de doce ou salgado e
um refrigerante para compartilharmos juntos.
Mais informações com os professores ou pelo
WhatsApp: Fernando: 99690-9419 / Élbia:
99910-2216.

BATISMO

Informamos aos irmãos que no dia 28 de julho,
realizaremos batismos no culto da noite. Aqueles
que desejam ser batizados preencham e devolvam
a ficha amarela que se encontra na recepção.
Teremos um estudo sobre o estatuto da Igreja
no dia 20 de julho às 14h e no dia 21 de julho no
culto da manhã a profissão de fé dos candidatos
ao batismo.

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!

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!

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 (O uso das churrasqueiras é
gratuito).
Os irmãos que desejarem usar as acomodações
do Acampamento deverão fazer reserva na
recepção da igreja. Tel.: 43 3372-8901.

ARTESANATO

O Betesda Artesanato 3ª idade fez o encerramento
do 1º semestre com um passeio ao ar livre. Foi uma
tarde de gratidão onde todas puderam admirar as
flores e plantas diversas, todas criação de Deus.
Informamos que retornaremos nossas atividade
em Agosto todas as Quintas-feiras às 14 hs. Mais
informações com Débora (43) 99677-7400 ou
secretaria@palavradacruz.com.br.

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL

Estamos disponibilizando espaços para anúncios
publicitários, com o intuito de arrecadar fundos
para manutenção do campo de futebol. Mais
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!
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DOMINGO 21/07

9h30 - Marcio Bitencourt Mizubuti 9h30 - Glenio Fonseca Paranagua
18h30 - Fernando Eduardo Prison 18h30 - Glenio Fonseca Paranagua

DOMINGO 14/06

9h30 - Carlos e Maria
18h30 - Carlos e Maria

DOMINGO 21/07

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

HORÁRIOS DE CULTO
DOMINGO

piblondrina

SÁBADO

4ª FEIRA

15h00 - Oração e Comunhão
19h30 - Oração

9h30 - Estudo Bíblico
18h30 - Culto
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19h30 - Culto de Jovens
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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, 14 de Julho de 2019 - 2610

O SOTAQUE TEOLÓGICO
Um dos maiores castigos dados à humanidade neste mundo é a diversidade
das línguas. Os bichos, no planeta Terra, têm a mesma forma de comunicação,
mas os seres humanos se atrapalham sempre, com a variedade dos idiomas. É
a única raça com multidões de dialetos.
Além das linguagens diferentes, há também, no mesmo idioma, expressões
localizadas e sotaques regionais, tornando a comunicação uma arte complexa.
Veja, por exemplo, as palavras chibolete e sibolete na história bíblica. No livro
dos Juízes vemos que 42 mil efraimitas morreram por causa destas palavras.
(Leia com atenção Juízes 12:1-7.)
O problema mais sério, contudo, é o sotaque teológico. Há muita gente
por aí matando e morrendo porque não sabe discernir entre a pregação da graça
plena anunciada de modo gracioso, dessa insana pregação da lei disfarçada de
graça. Aqui, todo cuidado é pouco.
Um amigo foi a um restaurante refinado com cardápio excelente e lhe
serviram um prato ultra salgado. Ele devolveu o pedido, pedindo ao garçom
a opinião do chefe. Nem todo chefe é tão criterioso assim, mas esse veio e
confessou que errara na dosagem. Será que os pregadores confessam que
puseram peso demais nos ombros dos ouvintes?
Se ao pregar, percebo que o povo saiu com um fardo nas costa, concluo:
não lhes falei do evangelho. Toda pregação que gera peso ou cria um sentimento
de troca de favores não se trata da mensagem suave e leve de Jesus. Ainda que
tenhamos lutas no caminho rumo à Nova Jerusalém, nunca carregamos peso,
muito menos, temos preço a pagar.
Renunciar um mundo caído por um Reino eterno não é perda de coisa
alguma. Deixar os tesouros do Egito, mesmo que tenhamos que passar por
agruras no deserto, não se pode comparar com as riquezas da sublimidade de
Cristo. Não me venham com a apelação de Pedro: deixei tudo para te seguir. Qual
é a recompensa? – Um barco velho e redes rotas?
Metade do reino pela cabeça de João Batista foi o cachê da dançarina.
Porém, nada pode compensar o preço pago no Calvário. Não existe troco no
Reino de Deus. Se nego tudo deste mundo, nada pode se equiparar ao valor de
uma alma. Não compreendeu ainda?
Ouvi um camelô negociando do púlpito: você tem que pagar o preço. Deus só
o abençoa se você saldar o débito. – Gritei em meu íntimo: picareta! Mesmo o ouro
refinado, o colírio e as roupas brancas que se pode comprar, é tudo financiado
pela graça, ou seja, é tudo de graça, sem dinheiro e sem preço. Cara! não é caro,
é graça sobre graça.
Volto ao terreno molhado. Se abro mão de tudo o que tenho neste
mundo, por causa do Reino de Deus, não perdi nada que não fosse provisório ou
passageiro. A abnegação de tudo que sou e tenho é nada diante da grandeza da
herança como filho de Deus. Por isso, não me ponha peso, onde Cristo já levou
a carga.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
O CASTIGO QUE NOS TRAZ A PAZ ESTAVA SOBRE ELE
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Isaías 53.5b
Como pode um Deus Santo declarar justo
um homem pecador? A resposta a essa importante
pergunta pode ser encontrada em muitos lugares
na Bíblia, mas há uma passagem, em especial,
onde podemos perceber com clara nitidez a solução
que Deus apresenta para esse dilema espiritual de
proporções eternas.
Sem sombra de dúvidas esse é um dos
mais lindos textos das Sagradas Escrituras; uma
mensagem de esperança e grande salvação. Situada
no livro do profeta Isaías, essa porção do Antigo
Testamento é, certamente, a mais utilizada pelos
autores do Novo Testamento como referência para
anunciar o Evangelho, pois eles entenderam que,
na cruz de Cristo, essa linda profecia se cumpriu
cabalmente e de forma poderosa.
Esse trecho da Palavra de Deus, conhecido
popularmente como o 4º Cântico do Servo Sofredor,
nos apresenta toda a beleza da pessoa e da obra do
Senhor Jesus Cristo. O objetivo do presente estudo
é contemplarmos essa beleza, admirando o nosso
Senhor verso a verso. O texto completo abrange 15
versículos (Is 52.13 – 53.12), mas, devido à limitação
de tempo, iremos detalhá-lo somente até o verso 6
do capítulo 53, o que já nos garante uma bela visão.
Eis que o meu Servo procederá com
prudência; será exaltado e elevado e será mui
sublime. Isaías 52.13
Jesus foi um homem que viveu durante toda
a sua vida para fazer, exclusivamente, a vontade
do Pai; e esse é real o significado de proceder com
prudência. Todo aquele que se humilha debaixo da
potente mão de Deus, a seu tempo será exaltado
(1 Pd 5.6), e é precisamente isso que se observa na
vida deste humilde Servo sofredor. (Fp 2.5-11).
As expressões que se referem à elevação
deste Servo - “será exaltado”, “elevado” e “será mui
sublime” – não se tratam de meras repetições
prolixas, mas nos apresentam os três estágios da
sua glorificação: A ressurreição dentre os mortos,
a ascensão aos céus e a sua coroação final quando
retornar à terra para assumir definitivamente o seu
governo eterno.
Como pasmaram muitos à vista dele, pois o
seu aspecto estava mui desfigurado, mais do que
o de outro qualquer, e a sua aparência, mais do
que a dos outros filhos dos homens. Isaías 52.14.
Em Jesus habita corporalmente toda a
plenitude da divindade (Cl. 2.9), entretanto, ao
invés de gerar admiração, êxtase e euforia pela Sua
beleza, Jesus, o Filho de Deus o ser mais sublime do
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universo - gerou assombro, e as pessoas, ao vê-Lo,
pasmaram. Por quê? Porque Ele foi violentamente
desfigurado.
Seu sofrimento físico teve início ainda no
jardim do Getsêmani, onde suou sangue depois que
seus vasos sanguíneos se romperam pela intensa
descarga de adrenalina em seu corpo, causada pela
angústia das coisas que, Ele sabia, lhe haviam de
suceder (Lc 22.44).
No Sinédrio, depois de ser cuspido, foi
esbofeteado por alguns, esmurrado por outros e
teve seus cabelos arrancados. Diante de Pilatos,
ele foi açoitado com instrumentos de tortura
do Império Romano (Mt 27.26). No Pretório, os
soldados colocaram-lhe na cabeça uma coroa feita
de espinhos e, depois de terem cuspido nele mais
uma vez, bateram na sua cabeça usando um caniço
de madeira (Mt 27.29-30). Finalmente, no Calvário,
tiraram as suas roupas com violência e Ele foi
pregado na cruz, sendo deixado nu, completamente
exposto, num dia frio, até que, por fim, foi perfurado
por uma lança (Mt 27.35). Certamente, seu aspecto
e a sua aparência estavam mui desfigurados.
Assim causará admiração às nações, e os
reis fecharão a sua boca por causa dele; porque
aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo
que não ouviram entenderão. Quem creu em
nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do
SENHOR? Isaías 52.15-53.1
Não obstante todos os milagres, sinais e
maravilhas operados por Jesus entre o seu povo - os
Judeus - estes, em sua maioria, não creram Nele e,
então, na sua incredulidade, O crucificaram. Todavia,
foi justamente essa rejeição por parte dos Judeus
que redundou em salvação aos gentios, e isso diz
respeito a nós (Aleluia!).
Ele veio para o que era seu, e os seus não
o receberam. Mas, a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a
saber, aos que crêem no seu nome. João 1.11-12.
Porque foi subindo como renovo perante ele
e como raiz de uma terra seca; não tinha aparência
nem formosura; olhamo-lo, mas nenhuma beleza
havia que nos agradasse. Isaías 53.2.
Renunciando à glória que tinha junto ao
Pai, Ele desceu do céu, do qual é o próprio Criador,
e chegou à Terra, não numa maternidade para
recém-nascidos, mas numa estrebaria para
cavalos. Ele nasceu, não numa família nobre, mas
numa família pobre, que era proveniente de uma
cidade igualmente desprezível, chamada Nazaré.

Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair
alguma coisa boa? João 1.46a. O ser humano caído,
com sua mania de grandeza, jamais conseguiria
ver beleza alguma que o agradasse num Deus
humilhado como esse.
Era desprezado e o mais rejeitado entre
os homens; homem de dores e que sabe o que
é padecer; e, como um de quem os homens
escondem o rosto, era desprezado, e dele não
fizemos caso. Isaías 53.3
Na cruz, antes que a morte viesse o Senhor
Jesus esteve absolutamente só. Não apenas os
seus amigos o haviam abandonado (Mc 14.50),
como também o próprio Deus (Mt 27.46). A
sensação de desprezo e rejeição que recebeu por
parte dos homens, roubou dele até a última gota
da sua dignidade humana. Mas eu sou verme e
não homem; opróbrio dos homens e desprezado
do povo. Salmos 22.6
A psicologia diz que o sentimento de
rejeição, juntamente com a solidão e a morte, são
as dores psíquicas mais terríveis que alma humana
pode sentir; e este Servo sofredor experimentou
todas essas dores, na sua forma mais intensa.
Verdadeiramente, um homem de dores e que sabe
o que é padecer.
Certamente, ele tomou sobre si as nossas
enfermidades e as nossas dores levou sobre si;
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e
oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas
transgressões e moído pelas nossas iniqüidades;
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 53.4-6.
Esse é o Evangelho; as boas novas de Deus para a
salvação de todo aquele que crê.
O homem, por conta da sua miserável
condição de pecador, jamais teria a menor
possibilidade de escapar da ira de um Deus Santo
que abomina mortalmente o pecado. Este Deus,
sendo absolutamente Justo, não poderia, em
hipótese alguma, deixar impune nenhum pecador
sequer.
Se a santidade e a justiça fossem os únicos
atributos do caráter de Deus, todos os homens
seguiriam para a condenação eterna, e de maneira
absolutamente justa, pois todos pecaram (Rm
3.23). Todavia, a misericórdia e o amor também
são atributos maravilhosos que fazem parte da
essência desse Deus Altíssimo; então, num ato de
amor que a mente humana jamais será capaz de
compreender, o Pai imputou no Seu filho todos os
pecados, de todos os homens que haveriam de ser
salvos ao longo dos tempos (Jo 3:16).
Todas as nossas transgressões deveriam,

necessariamente, ser castigadas, mas o castigo
que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelos Seus
sofrimentos nós fomos sarados. O corpo santo e
perfeito do Senhor recebeu toda ira de Deus contra
o pecado e, por isso, a aparência de Jesus ficou tão
desfigurada naquele dia. Aquele que não conheceu
pecado, ele o fez pecado por nós; para que, nele,
fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5.21.
Essa é a maneira que o Deus Santo utilizou
para declarar justo o pecador. Justificados, pois,
mediante a fé, temos paz com Deus por meio de
nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5.1. Na cruz
de Cristo a justiça de Deus foi plenamente satisfeita
e a Sua ira contra o pecado, que pesava sobre nós,
foi definitivamente aplacada; a justiça e a paz se
beijaram. (Sl 85.10b).
Martinho Lutero, no século XVI, ao tomar
conhecimento desta magnífica obra, pela fé, fez a
seguinte oração:“Senhor Jesus, Tu és a minha justiça
e eu sou o Teu pecado. Tomaste sobre Ti o que de fato
era meu, e ainda colocaste sobre mim o que era Teu. Tu
Te tornaste o que não eras, para que eu me tornasse
o que não sou”. O Filho de Deus se tornou pecado,
para que o pecador pudesse se tornar um filho de
Deus.
Concluímos o presente estudo repetindo a
pergunta de Isaías no versículo 1: Quem creu em
nossa pregação? Isaías 53.1
Essa maravilhosa salvação que Deus
proporcionou ao homem na cruz de Cristo, é
absolutamente real, eterna, e inteiramente gratuita;
todavia, ela não é de todos, mas somente daqueles
que crêem. Essa salvação pertence àqueles que,
pela graça, reconhecem a sua miserável condição
de pecador e, arrependidos, invocam o nome do
Senhor para receberem misericórdia.
Os judeus receberam essa linda profecia,
como uma promessa de salvação, com 700 anos de
antecedência; e somente eles tinham o privilégio de
ter contato com a Palavra de Deus naquele tempo.
Não bastasse isso, Jesus nasceu como judeu, viveu,
ensinou e pregou entre eles; e, não obstante ter
feito tantos sinais e maravilhas, Seu povo não creu
na Sua pregação, e Ele foi rejeitado e desprezado.
Por esta razão, importa que nos
apeguemos, com mais firmeza, às verdades
ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.
Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio
de anjos, e toda transgressão ou desobediência
recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se
negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus
2.1-3a.
Toda transgressão e desobediência do
pecador recebeu justo castigo no corpo do nosso
Bendito Salvador Jesus Cristo. Você crê nisso? Que
o Senhor nos dê fé para essa tão grande salvação
seja uma realidade em nossas vidas. Amém!
Marcio Bitencourt Mizubuti

