ANIVERSARIANTES DA SEMANA
DIA 28/07
Carina Feniman Francescon Oliveira
Carlos Roberto Alves
Emanuel Mariano da Silva
Jose Alves dos Santos
Kleber Henrique Garcia Andrade
Luiz Roberto Scaquetti
Marcio Luis Dutra de Souza
Marcos da Silva Andrade
Terezinha Mitsuko Tataishi
DIA 29/07
Gesilda Jane Izidro Vieira
Leda Vidigal
Marcia de Moura Feitosa Martins
Welington Marcos Guimarães Severino
DIA 30/07
Gleison Muchinski
Isabela Santos do Carmo
Jael Ramalho da Silva
Karin Fernanda Bandartchuc
Leticia Rocha dos Santos Menegon
Marcia Tiepo Alves
Marcos Francisco Peixoto de Souza
Pracilia Batista Gibellato
Rosemary Souza Leite Nakamura
DIA 31/07
Nathalya Fernanda Almeida
Nilceli Aparecida Paulo
Tendeles Antonio Alves de Barros
DIA 01/08
Adolfo Fonseca Paranaguá
Mauricio Ribeiro de Oliveira
Pedro Alves Cintra
Renata Loureiro Batista
Wilton Carlos de Santana
DIA 02/08
Daniela Resende Faria
Eunice Cordão Zucoloto
DIA 03/08
Carlos Henrique Estronioli Duarte
Danielle do Espirito Santo Farah
Edna da Silva Dolara
Jaqueline Maria Beltrame Felix
Juliana Bellafronte de Oliveira Branco Meloni
Marcelo Henrique F. Siqueira de Matos
Regina Celia rossi Smania

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

ACAMPAMENTO DE HOMENS 2019

Convidamos você a participar do Acampamento
de Homens que será realizado no Acampamento
Canaã, nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2019.
Vamos nos reunir para o compartilhar da Palavra,
a comunhão dos irmãos e a edificação da Igreja.
Refletiremos sobre o texto das Escrituras de 2ª.
Co. 4:16-18 com o Pr. Glenio. Faça sua inscrição
na recepção PIB 43 3372-8901 ou pelo telefone
43 99991-3300 com o Mario Rocha. Mais
informações em nosso site www.piblondrina.
com.br. Anote aí! Esperamos seu contato! Venha
participar e convide um amigo! O valor é de
R$190,00.

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.

Estão abertas as Inscrições para o curso de
Casais “Casamento: Propósito Divino”. As inscrições
podem ser feitas pelo fone 43 3372-8901 com a
Shirley na Recepção da PIB Londrina ou por e-mail
(secretaria@palavradacruz.com.br). Participe e
enriqueça ainda mais seu relacionamento!
INÍCIO: AGOSTO/2019

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
ORANDO EM TODO O TEMPO
solicitar inclusão no grupo do WhatsApp com o
“A oração é um assunto que muitos de nós endossamos, Sandro, Fone: 43 99618-8052.
mas, na realidade, pensamos muito pouco sobre este
assunto”. Toda a igreja está convidada para esse
momento de oração em comunidade na quartafeira às 15h00 e19h30.

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL

Estamos disponibilizando espaços para anúncios
publicitários, com o intuito de arrecadar fundos
para manutenção do campo de futebol. Mais
JOVENS - CULTO
Todo sábado, às 19:30, o Ministério de Jovens Livre informações com Márcio 43-99655-1578 ou
em Cristo realiza o culto de jovens da PIB. Todos os Carlos 43-99685-4525.
jovens à partir de 16 anos estão convidados para
participar!

OUVIDORIA

Se você tiver alguma sugestão ou reclamação
sobre os assuntos administrativos da igreja
MAS - DEMANDA IMEDIATA
Estamos precisando de doações de agasalhos poderá fazer através do email ouvidoriapib@
palavradacruz.com.br! Todos os emails deverão
masculino, infantil e cobertores.
ser identificados!
PREGAÇÃO
DOMINGO 28/07

9h30 - Valdir Flora Batista
18h30 - Missionário Jairo Oliveira

DIACONIA

DOMINGO 04/08

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

DOMINGO 28/07

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

DOMINGO 04/08

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

Fundada em 13.05.1939

CURSO DE CASAIS
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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, 28 de Julho de 2019 - 2612

MIGALHAS PARA MENDIGOS – SANTIDADE À MODA DA CEBOLA
A santidade, para a grande maioria, é uma questão epidérmica. Tudo depende
da casca. Se a aparência for boa, então, temos chance de negócio favorável. Ser
santo para uma turma grande é aparentar-se piedosa. Vive-se como uma cebola
mostrando só a pele.
Há muita confusão nesse assunto da santidade cristã. Quantos crêem
que precisam de um esforço hercúleo para tornarem-se santos, e daí poderem
caminhar com o Senhor? Todavia, “a santidade não é o caminho para Cristo; Cristo, sim,
é o caminho reto para a santidade.” Só a santidade de Cristo pode nos tornar santos.
Santo não quer dizer um ser perfeito, impecável, mas alguém separado através de
Cristo, por Cristo e para Cristo.
Leonardo Ravenhill disse: “O maior milagre que Deus pode fazer atualmente
é tomar um homem impuro de um mundo sem santidade, torná-lo santo e colocá-lo
de volta naquele mundo impuro, conservando-o santo.” Embora, a santidade seja a
própria vida de Cristo vivendo no Cristão. Não se trata de ascetismo ou conduta
estóica desenvolvida por nós.
Pare e pense! Não é a correção moral do ser humano que o habilita a andar
na presença de Deus, mas é a vida santa de Cristo nele que o torna santo, sem
qualquer esforço de sua parte, pois “santidade não é a laboriosa aquisição de virtude
proveniente de fora, mas a própria expressão da vida de Cristo dentro de nós.” Não é pele
humana; é cerne divino.
Aprecio deveras esse pensamento de Vance Havner: “Deus nos salvou para
nos tornar santos; não felizes. Muitas experiências podem não contribuir para nossa
felicidade, mas tudo, na vida cristã, pode contribuir para nossa santidade.”
Tenho dúvida dessa santidade sisuda. Desconfio também do tipo que cheira
a suor. Fico sempre atento com a cara que parece chupar limão ou descascar cebola
para mostrar que a caminhada cristã é difícil e pesada, além do que, tem prazer de
exibir seu traje manchado de suor e mau cheiroso, expondo o seu esforço como
moeda de conquista.
Não festejo esse tipo de santidade cheirando cecê. Eita! Prefiro aquela que
tem perfume de churrasco, exalando holocausto. Para mim, o que vale de verdade
é a santidade que vem da pessoa de Jesus Cristo vivendo em nosso ser. “O problema
de muitos cristãos é que estão mais preocupados com sua doutrina da santidade do que
com o fato de serem revestidos da beleza e da pureza de Cristo.” Que tragédia horrorosa
desse humanismo!
Mas para sermos revestidos de Cristo precisamos ser despidos de Adão. A
cebola só tem casca. Tira-se uma e surge outra. Tira-se a última e não tem nada. A
aparência humana é, também, vazia e vadia, zomba de nossa existência. Tudo o que
sobra é o surdo “aqui jaz”.
Mendiguinhos: santidade à moda da cebola não tem semente. Quem foi
concebido à vida por Deus não faz do pecado uma prática. Como? A Semente de
Deus está no seu ser, fazendo dele o que é.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
SIGNIFICADO DE POBRES DE ESPÍRITO
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Mateus 5:3.
Qual o significado da palavra pobre de povo de dura cerviz, para que te não consuma eu
espirito? O que o nosso Senhor Jesus quis dizer no caminho. Deus diz a Moisés que vai mandar
com a palavra pobres de espírito? Quem são os um anjo para não consumir o povo que era duro;
pobres de espírito? Pois só teremos o reino de não tinha disposição de se render; estava sempre
murmurando pelo caminho quem não é pobre de
Deus se formos pobres de espírito.
Em nossa viagem a Israel com o espírito está sempre com a coluna ereta.
Quero meditar com você sobre algumas
arqueólogo Rodrigo Silva tivemos uma clara
explicação deste termo usado por Jesus. Fomos atitudes que determinam se somos pobres
até o Mar Morto, onde foram descobertos de espírito, ou seja, se estamos dispostos a
os manuscritos dos Essênios, neles, em sermos dobrados pelo Espírito Santo diante das
um fragmento de um dos salmos aparece a “trombadas“ da vida.
Vou contar a história sobre Pedro, que na
expressão ANWÊ RÛAH. Vejamos o significado
época tinha 6 anos. Certo sábado à noite estava
destas palavras no aramaico:
Anwê: neste sentido do texto antigo, ministrando pela internet sobre o engano de
seriam os servos, aqueles que são suscetíveis à entrar em financiamentos para comprar uma
ordem de seu mestre, que se encurvam perante casa, e falamos sobre os juros enormes e a
ele. No sentido natural, são como plantas que se escravidão de entrar em dívidas. Pedro estava
inclinam quando o vento passa, sendo guiadas brincando na sala e ouvindo a explicação; chamou
sua mãe e falou com tristeza: ”Mamãe o tio está
na direção que ele estiver.
Rûah: além de significar “espírito“, também dizendo que vamos ficar pagando durante 30 anos
significa “vento” (conf. Gênesis 2:7). Neste sentido, este apartamento, então quando eu tiver 36 anos
o vento pode curvar as plantas, fazê-las se ainda estaremos morando neste apartamento
pequeno, vamos fazer o que o tio fala, vamos
inclinarem na direção que ele estiver.
Agora podemos entender quando o vender e começar a poupar, assim podemos sair
Senhor Jesus declarou sobre João Batista no das dívidas”. Hoje eles saíram das dívidas e estão
texto de Mateus 11:7: E, partindo eles, começou esperando no Senhor segundo a Palavra. Aqui
Jesus a dizer às turbas, a respeito de João: Que vemos como o Pai usou uma criança para que
fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo os pais se sujeitassem à Palavra de Deus que diz
vento? Um caniço é um tipo de junco ou varinha em Romano 13: 8: Não devais nada a ninguém.
que se inclina facilmente com o vento, ou seja, Ser dobrado pelo vento do Espírito é obedecer
João Batista era um homem que era dobrado à Palavra sem a contestação da nossa lógica
pelo Espírito. João era um pobre de espírito que racional e perniciosa aprendida no mundo. (você
se rendia à ação do Senhor, era um servo e não pode acessar nosso canal no Youtube Atraídos em
Cristo e assistir este estudo de finanças por nome
senhor de sua vida.
Segundo A. W. Tozer o homem natural “Minha dívida, minha vida” ).
Ser pobre de espírito é atender as
possui uma estaca de ferro em sua coluna que
não permite que se dobre a nada e se porventura exortações da palavra do amado Senhor Jesus, é
cede é por medo da represália. “Há uma resistência se curvar Àquele que é nossa vida nova, gerada
enraizada chamada força prejudicial”. No texto de na ressurreição. Tenho encontrado muita gente
Êxodo 33: 2,3 Deus diz que não quer mais levar rebelde que se diz cristão que, mesmo exortado,
o povo a Canaã: E enviarei um anjo adiante de se mete em jugo desigual, casando ou fazendo
ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, sociedade com pessoas que não conhecem o
e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os Senhor Jesus. Observe o texto de 2 Coríntios
jebuseus. A uma terra que mana leite e mel; 6:14: Não vos prendais a um jugo desigual
porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és com os infiéis; porque, que sociedade tem a

ANOTAÇÕES

www.piblondrina.com.br

justiça com a injustiça. E que comunhão tem a
luz com as trevas? Qual será a colheita ao não
ser dobrado pelo Espírito Santo? Certamente a
colheita será penosa para nós e nossa família.
Pessoas que não perdoam e sofrem
as agruras de um espírito magoado, não se
dobram à ação do espírito, carregam fardos
insuportáveis durante anos até o túmulo, e nunca
vão ser felizes ou bem-aventurados. O Filósofo
Italiano Giacomo Leopardi que viveu nos anos
1700 afirmou: “O sentimento de vingança é tão
agradável que muitas vezes o homem deseja ser
ofendido para poder se vingar”. Pessoas amargas
que espalham seu fel, espíritos perturbados por
mágoas profundas que não perdoam e a ferida
aberta, constitui instrumento de defesa para
justificar sua falta de perdão.
Tenho falado aos magoados que
precisam pedir perdão a quem lhes ofendeu e
quase sempre recebo um olhar de perplexidade,
e o discurso: “Como, eu pedir perdão, se eu que
recebi a afronta?” Replico: sim pedir perdão pelo
mal que desejou a seu algoz. Só sendo pobre de
espírito reconheço que tudo o Pai permite para
destronar a centralidade do meu ego. Se não me
dobro quero, às vezes sem palavras, declarar:
estou certo e não vou mudar.
Observe esta passagem do rei Davi
diante de uma afronta recebida em 2 Samuel
16:5: E, chegando o rei Davi a Baurim, eis que
dali saiu um homem da linhagem da casa de
Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e,
saindo, ia amaldiçoando. Absalão queria tomar
posse do reinado de seu pai Davi e quando
estavam fugindo Simei o amaldiçoa e Davi, como
um homem que confiava que todas as coisas
cooperam para o bem dos que amam a Deus,
não permitiu que seu soldado Abisai o matasse.
E responde no versículo 10: Disse, porém, o
rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia?
Ora deixai-o amaldiçoar; pois o Senhor lhe
disse: Amaldiçoa a Davi; quem pois diria: Por
que assim fizeste? Davi reconhece pois tinha o
coração tratado por Deus e não ficou endurecido
pelos xingamentos e pedradas recebidas de
Simei. Davi era um caniço agitado pelo vento
do Espírito e se dobrou não se enfurecendo,
mas reconheceu o Senhorio de Deus naquela
situação.
O Pai, na Bíblia, usou exemplos da
natureza para nos ensinar sobre princípios

espirituais. Falou que João Batista era um
caniço que é uma gramínea como o bambu e
não foi por acaso, pois o bambu é uma planta
abençoada e tem múltiplas finalidades; suas
fibras são comparadas ao concreto em dureza,
mas ao mesmo tempo é maleável. Outra
característica admirável é que a touceira de
bambu forma um entremeado de raízes que
fortalecem um ao outro, sugerindo unidade e os
bambus do centro são os mais velhos que são
protegidos pelos mais novos em sua volta. Suas
folhas não caem no inverno e são renovadas na
primavera, eles crescem não tendo galhos para
atrapalhar o crescimento dos que estão ao seu
lado. Quando bate um vento muito forte, muitas
árvores de grande diâmetro e altura são logo
arrancadas, porém o bambu se mantém intacto,
por esta razão, ele se dobra, e ainda canta
ao sabor do vento. É um exemplo claro de ser
pobre de espírito: tem firmeza, é solidário, mas
é maleável aos problemas, assim o Pai quer nos
tornar, colocando a vida de Cristo em nós.
Outra gramínea usada como exemplo
pelo Senhor é o joio e o trigo. Qual a grande
diferença? Somente o trigo se dobra, o joio se
mantém ereto, o joio é vazio, não tem peso, o
trigo tem vida e assim se dobra. Leiamos o que
o Senhor Jesus falou sobre a ceifa em Mateus
13:30: Deixai crescer ambos juntos até à ceifa;
e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros:
Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos
para o queimar; mas, o trigo, ajuntai-o no meu
celeiro. Além disso, o trigo, na medida em que
amadurece e cresce em direção ao alto, suas
raízes vão se desprendendo da terra, deixando
suas raízes bem superficiais. Fica “menos
terreno” e mais “espiritual”. Somente a vida de
Cristo em nós nos faz dobrarmos e aceitar que
somos amados por Deus, e que todo vento do
Espírito é para sermos curvados e tratados em
nossa presunção, sendo tornados pobres de
espírito pela graça.
Para sermos pobres de espírito
precisamos ser incluídos em Cristo pela fé e
mortos para nós mesmos para vivermos para
Deus como caniço dobrado pelo vento conforme
descrito em Gálatas 2: 20: Já estou crucificado
com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo
vive em mim; e a vida que agora vivo na carne,
vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me
amou, e se entregou a si mesmo por mim.
Valdir Flora Batista

