ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 01/09
Jose Erivan Barros
Kleber Nora Caetani
Lourdes Aparecida Bueno Viana
Maria Ines Guassu
Silas Ribeiro da Silva
Thiago Takeshi Francisquini
DIA 02/09
Isabela Fernanda Larios Fracarolli
Mazilia de Almeida Rocha Zemuner
DIA 03/09
Camila Grizzo E. Libos
Carlos Eduardo Silva Costa Filho
Flaicon Jose Banifacio
Manoel Giuseppe Cruciol
Neide do Espirito Santo Farah
Valter Luiz Cardoso Santos
DIA 04/09
Cristina Biazzini Artacho
Diva Cobo Pinela
Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de
Mello
Maria Luiza Agata
Pedro Ferreira Couto
DIA 05/09
Haudrey Miranda de Paiva
Pablo Araujo Ferrari
Wagner Vieira Conti
DIA 06/09
Adriano Oliveira Santos
Natalia Barcellos Loeffler
Victor Hugo dos Santos
DIA 07/09
Angelica de Martini
Carolina Fernandes
Juliano Monteiro Gaspar
Roberto Pedalino
Sergio Aparecido Cardoso
Waldeci João da Silva

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

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração, no
uso das atribuições que lhe confere o estatuto da
Primeira Igreja Batista em Londrina, convoca os
membros da igreja para participarda Assembléia
Extraordinária a ser realizada no dia 11 de
setembro de 2019 às 20h00, em sua sede, com
quórum de 1/3 dos membros em primeira
convocação e com qualquer número em segunda
convocação, 15 minutos após a primeira, conforme
disposto no art. 17 do estatuto, para tratar dos
seguintes assuntos: 1) Deixar de contribuir com
a Associação Betel de Evangelismo e Missões,
uma vez que a mesma foi extinta; 2) Aprovar a
contribuição de verba mensal ao Instituto Sola
Gratia, que assumirá os missionários que eram
da Associação Betel; 3) Aprovação da indicação
de dois membros para recompor o Conselho de
Mentoria.

GRUPO DE ESTUDOS DE ADOLESCENTES
NAS CASAS
1º Grupo
Quando: Toda quinta feira das 19h30 às 21h00
Onde: Rua Jonatas Serrano, 867 Jardim Quebec
Fones para contatos: 3337-9442 e 99945-5019
Fernando.
2º Grupo
Quando: Toda segunda feira das 19:h0 às 21h00
Onde: Av. Paraná, 76A Centro - PIBL
Fones para contatos: 3372-8900 e 99154-6282 Pr.
Maurício.

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.

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2019

Convidamos você e sua família a participar do
Acampamento da Família, que será realizado no
Acampamento Canaã, nos dias 20, 21 e 22 de
setembro de 2019. Os valores são: De 0 a 6 anos
- não pagam; 7 a 12 - R$ 100,00; 13 a 17. - R$
120,00; acima de 18 anos - R$ 150,00. Inscrições
até dia 08 de setembro de 2019 pelos telefones:
Élbia Lopes: 43 99910-2216 (WhatsApp), Kelli
W. da Cruz : 43 99655-5722 (WhatsApp). Venha
participar!

JOVENS - CULTO

Todo sábado, às 19h30, 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!

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.

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 01/09

9h30 - Eric Gomes do Carmo
18h30 - Maurício Marcelo Torres

DIACONIA

DOMINGO 08/09

9h30 - Leandro Pasquini
18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá

DOMINGO 01/09

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

DOMINGO 08/09

9h30 - José e Dulcinéia
18h30 - José e Dulcinéia

HORÁRIOS DE CULTO
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.

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
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O ESPÍRITO DA CRUZ - UMA COISA É ESTAR NA IGREJA, OUTRA BEM DIFERENTE,
É ESTAR EM CRISTO!

Uma coisa é estar na igreja, outra bem diferente, é estar em Cristo. Se alguém
estiver em Cristo estará na igreja, mas, pode ser que alguém só esteja na igreja e
jamais estará em Cristo. Para estar na igreja basta o batismo nas águas, contudo,
para estar em Cristo é preciso o batismo na morte. Sem a morte do ego com
Cristo não há cristianismo.
A igreja é um organismo vivo, mas pode ser também apenas uma
organização. Como organismo, a igreja é o corpo vivo de Cristo. Como organização,
não passa de uma agremiação para fins lucrativos ou religiosos. Não devemos
ficar confusos com isto.
A igreja orgânica tem organização, porém, não é uma mera instituição
de ritos e formalidades. O que organiza esta comunidade é a vida de Cristo –
agindo pelo Espírito, espiritualmente, em cada um dos seus membros. É uma
casa de família onde a família se comunica com transparência e age em harmonia
comunitária.
Religião e Evangelho são totalmente diferentes. A religião, no que diz
respeito à reunião das pessoas, produz entidades corporativas a serviço do
humanismo, enquanto o Evangelho investe na libertação das pessoas, para que
vivam livres pela graça de Deus.
Jesus falou do trigo e do joio na igreja. O trigo é o filho de Deus e o joio, o
filho do maligno. O Semeador plantou o trigo de dia e o impostor plantou o joio à
noite. – Um é luz e o outro, trevas. Mas, Jesus disse que não era possível separar,
agora, um do outro. O trigal vai ter que conviver no mesmo campo, nesta era, com
a plantação do joio.
A cizânia ou joio é muito parecida com o trigo, mas eles são diferentes em
três pontos importantes: na raiz, no porte e no fruto. A raiz da erva detinha fica bem
arraigada ao solo; o joio está preso à terra ou ao mundo, enquanto o trigo pode
ser arrancado com certa facilidade. O porte da cizânia é altivo e sempre cresce
mais que o trigo, ficando com a sua espiga empinada, porque não tem grão, é
xoxo. Só o trigo tem fruto de verdade.
O joio está na igreja, mas ele não gosta do trigo, nem da igreja. A sua
atividade é confundir os ingênuos e gerar desordem. Porém, se alguém não
gosta de igreja, nunca, jamais poderá fazer parte saudável de nenhuma igreja. A
verdadeira igreja é formada pelo trigal que não entra na intriga do joio, mas vive
integralmente para a glória de Pai.
Quem não gosta de igreja, não pode ser igreja. Ora, se não formos igreja,
não somos filhos de Deus, mas, se formos filhos de Deus não há lugar para
ressentimento ou amargura em nossos corações. A igreja de Deus não odeia a
quem não gosta dela, ainda que seja perseguida ou dilapidada por seus inimigos.
Há muitos que se preocupam mais com o respeito humano do que com
a plena aceitação em Cristo. Mendigos, “a igreja é a herdeira da cruz”, portanto,
levemos o morrer de Jesus em nós, para que Sua vida se expresse também em
nós.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
A BANALIZAÇÃO DO CULTO CRISTÃO
Eu vos tenho amado, diz o SENHOR; mas vós dizeis: Em que nos tens amado?
Malaquias 1.1-5
O tempo em que Malaquias viveu e “meu mensageiro”. Mas o mais importante é a
profetizou se caracterizou não por um período mensagem que ele trás.
Eu vos tenho amado, diz o Senhor; mas
de mudanças, mas de espera. O templo já havia
sido reconstruído há um século e o povo estava vós dizeis: Em que nos tens amado? (1.2a).
Deus fez uma declaração: “Eu sempre os
decadente no seu relacionamento com Deus. A
esperança de uma restauração da linhagem de amei”, diz o Senhor. O povo de Israel não estava
Davi para a direção de Israel, antes despertada por levando em conta a sua história desde Abraão até
Ageu e Zacarias, havia desaparecido. As profecias a libertação do cativeiro babilônico; não estavam
messiânicas dos profetas anteriores como Isaías levando em conta a misericórdia de Deus quando
e Jeremias ainda não haviam se cumprido e o povo clamavam e Deus os livrava. Recentemente
Deus havia possibilitado o retorno a Jerusalém
estava apático e desiludido.
Passadas as influências de Esdras e e a reconstrução do templo, mas isso não era
Neemias o período em que Malaquias profetizou reconhecido. Ao contrário, fizeram uma pergunta
era de frieza espiritual e de culto desleixado (1.7). afrontosa. “Em que nos tem amado?”. O próprio
O culto continuava, os sacrifícios eram oferecidos, povo de Deus não reconheceu a sua Graça.
Mas Deus prova o seu próprio amor para
os sacerdote exerciam suas funções, porém
sem a essência, sem cuidado e sem vida. O culto conosco pelo fato de ter Cristo morrido por
prestado agradava aos homens, mas conforme nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5.8.
A gratidão e um correspondente amor para com
mostra o profeta, desagradava a Deus (1.10).
Deus levantou Malaquias para pregar Deus, parecem ser dificultados pelo hedonismo
não o que ele queria pregar, não o que o povo (doutrina moral em que a busca pelo prazer é o
queria ouvir, mas o que Deus estava falando. único propósito da vida) carregado de sua própria
A mensagem de Deus não tem o propósito de imagem.
No estado de mornidão é assim que as
ser agradável aos ouvintes, mas de levá-los ao
arrependimento; não tem o propósito de aliviar coisas acontecem. Na Europa muitas igrejas já
suas mentes em relação ao pecado, mas livrá-los fecharam por causa do pequeno número de fieis.
Especificamente na Alemanha, berço da Reforma
da ira vindoura.
As características principais do povo eram Protestante não tem sido diferente. E, por se
a desilusão (1.3), cinismo (1.7; 2.2), insensibilidade multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de
(2.16), desonestidade (3.5), apatia (3.14-15), quase todos. Aquele, porém, que perseverar até
desconfiança e ceticismo (3.16-18), e perversão o fim, esse será salvo. Mateus 24.12-13.
Longe de corresponder ao amor de Deus,
(4.1). O profeta denuncia o pecado da irreverência,
superficialidade e leviandade. Malaquias está Israel o desprezava, assim como Sua Palavra, o
falando sobre a banalização do culto a Deus pelo culto, as ofertas e o casamento. Por isso, o juízo
povo e a necessidade de despertamento, pois o começou pela Casa de Deus. Porque a ocasião de
começar o juízo pela casa de Deus é chegada;
julgamento se aproxima (4.1).
Sentença pronunciada pelo SENHOR ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim
contra Israel, por intermédio de Malaquias. daqueles que não obedecem ao evangelho de
Deus? 1 Pedro 4.17.
Malaquias 1.1.
Tiago enfatiza que a fé sem obras é morta
Sentença significa “uma mensagem de
peso” ou “uma sentença judicial”. Em hebraico (Tiago 2.14). Sem a expressão da Verdade do
a palavra massa enfatiza que as palavras dos amor de Deus na vida prática da adoração diária,
profetas eram do Senhor, e não deles mesmos. o evangelho não terá autoridade através das
Palavra de juízo que deve ser entregue aos nossas vidas. Seremos como um sino sem som.
“Se o sal não tiver sabor, além de inútil, será pisado
inimigos do Senhor.
Não sabemos quem foi Malaquias, pois pelos homens.” Se Jesus Cristo não estiver na Igreja
não há registro de dados pessoais que dizem e a Igreja em Cristo, esta será pedra de tropeço
respeito a seu pai ou onde tenha nascido. Pode- em vez de exercer a missão da reconciliação para
se referir a uma pessoa chamada Malaquias ou os povos.
Não foi Esaú irmão de Jacó? – disse o
a um profeta anônimo a quem Deus chamou de
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Senhor; todavia, amei a Jacó, porém aborreci
a Esaú; e fiz dos seus montes uma assolação
e dei a sua herança aos chacais do deserto.
Malaquias 1.2b-3. Aqui está um exemplo claro
do amor incondicional no exercício da soberana
e boa vontade de Deus.
Mas o questionamento do povo parece o
mesmo do salmista que pode ser o seu também:
2) Quanto a mim, porém, quase me resvalaram
os pés; pouco faltou para que se desviassem os
meus passos. 3) Pois eu invejava os arrogantes,
ao ver a prosperidade dos perversos... 12) Eis
que são estes os ímpios; e, sempre tranquilos,
aumentam suas riquezas. 13) Com efeito,
inutilmente conservei puro o coração e lavei
as mãos na inocência. 14) Pois de contínuo sou
afligido e cada manhã, castigado. 17) Até que
entrei no santuário de Deus e atinei com o fim
deles. Salmos 73.2, 3, 12-14,17.
Em que nos tem amado? Você já fez
essa pergunta também para Deus? Ela expressa
incredulidade. Mas Deus continua a nos dizer:
De longe se me deixou ver o SENHOR, dizendo:
Com amor eterno eu te amei; por isso, com
benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Mas o povo
diz: “Não temos visto evidência do Seu amor”.
A fé não exige evidência, mas é a prova
na falta de evidências. Em que engano podemos
cair? Em julgar o sucesso ou insucesso como
padrão de avaliação do amor de Deus para
conosco. “Bem me quer, mal me quer; bem me
quer, mal me quer... A menininha canta no quintal
enquanto tira, uma a uma, as pétalas de uma
margarida e as deixa cair no chão. A última pétala
arrancada vai lhe revelar tudo: se seu sentimento
pela pessoa amada é ou não correspondido.” (W.
Jacobsen)
O amor eletivo de Deus. E ainda não eram
os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o
bem ou o mal (para que o propósito de Deus,
quanto à eleição, prevalecesse, não por obras,
mas por aquele que chama), já fora dito a ela: O
mais velho será servo do mais moço. Como está
escrito: Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú.
Romanos 9:11-13
A causa do amor de Deus não está em
nós, mas NEle mesmo. Deus escolheu Israel
não porque era a maior ou a melhor nação, pois
quando a escolheu nem nação era (Gn 12.1-3).
Jesus disse aos seus discípulos: Não fostes vós
que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu
vos escolhi a vós outros. João 15.16. Deus não
nos elegeu porque previu que teríamos fé, boas
obras, santidade, ou obediência. Ele nos amou
primeiro!
O fato de alguém ser salvo por Jesus

Cristo nunca deveria ser motivo de vanglória,
mas de adoração e gratidão eterna, com regozijo
constante e alegria transbordante. Quem és
tu, ó homem, para discutires com Deus?!
Porventura, pode o objeto perguntar a quem o
fez: Por que me fizeste assim? 21) Ou não tem
o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo
barro fazer um vaso para honra e outro, para
desonra? Romanos 9.20-21.
Aquele que não reconhece a graça de
Deus não pode adorar, como convém aos santos.
Louvai ao SENHOR, porque é bom e amável
cantar louvores ao nosso Deus; fica-lhe bem o
cântico de louvor. Salmos 147:1.
Amei a Jacó, 3) porém aborreci a Esaú; e
fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua
herança aos chacais do deserto. Malaquias 1:23.
Esaú rejeitou a sua primogenitura (Gn
25.34; Hb 12.16). Ele não dava valor às coisas
espirituais, mas preferiu satisfazer seu apetite.
Ele trocou seu direito de primogenitura por
um prato de sopa de lentilhas. A história da
descendência de Esaú mostra quais eram seus
valores também. “Deus jamais predestinou Esaú a
ser um réprobo. Deus jamais predestinou o pecado.
Esaú deliberadamente abandonou a Deus e as
coisas de Deus.” (H. D. Lopes).
Embora Esaú tenha perdoado a Jacó,
seus descendentes foram terrivelmente maus
(Nm 20.14-21) para com o povo de Israel. Nem
haja algum impuro ou profano, como foi Esaú,
o qual, por um repasto, vendeu o seu direito
de primogenitura. 17) Pois sabeis também
que, posteriormente, querendo herdar a
bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar
de arrependimento, embora, com lágrimas, o
tivesse buscado. Hebreus 12.16-17.
Os vossos olhos o verão, e vós direis:
Grande é o SENHOR também fora dos limites
de Israel. Malaquias 1:5. Se Israel olhasse mais
ao seu redor conheceria melhor o amor de Deus,
e veria como Deus fora maravilhoso com eles, em
contraste com as experiências de outras nações.
Se o povo de Deus não vê que Deus o ama,
pouco pode dizer às nações (Gn 28.14). Estou
plenamente certo de que aquele que começou
boa obra em vós há de completá-la até ao Dia
de Cristo Jesus. Filipenses 1.6.
Mas Deus tem os Seus, Ele não desiste
do Seu povo. É por isso que Deus continua nos
amando e nos advertindo. Qual será nossa
resposta? Mas para vós outros que temeis o
meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo
salvação nas suas asas; saireis e saltareis como
bezerros soltos da estrebaria. Malaquias 4:2.
Eric Gomes do Carmo

