ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 08/09
Ireni Vieira Machado
Maria Luiza Jabur
Odair Carlos da Mota
DIA 09/09
Gislaine Aparecida da Silva
Maria Aparecida Parra Avila Diehl
Moises Sousa Lisboa
Nilton Sergio Fantinato
Oswaldo Fernandes Cunha
Regiane Mendes Faria
DIA 10/09
Adriana Tiemi Maeda
Cecilia Azem Correa
Isabela Loureiro Cardoso
Lunomar Sousa Torres
DIA 11/09
Elizabete Amazonas
Jorge Zapian Rodrigues
Rafael do Vale Camacho
DIA 12/09
Andreza Amaral Passos
Karoliny Narjara dos Santos
DIA 13/09
Elaine Retamera Porto
Fernanda Rocha dos Santos Silva
Hilda de Souza Rodrigues
Maria Romero
Sueli da Costa Pinto
DIA 14/09
Antonio da Silva Pinela
Fernando Renato Lopes
Jose Rodolfo dos Santos
Valtenir R Bockhorny

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

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!

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.

LIVRARIA PIB LONDRINA

PROGRAMA CAFÉ E FÉ

“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!

ORANDO EM TODO O TEMPO

Você sabia que todos os sábados e domingos
você pode assistir na TV programas produzidos
pela PIB Londrina? Aos sábados você pode
acompanhar o programa Café e Fé às 10h30min
na Tv Tarobá Cascavel canal 06 e aos domingos
você pode assistir ao Café e Fé às 08h15min na Tv
Tarobá Londrina canal 13. Fique atento e assista
esses programas de forma inédita.

“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.

LIVRARIA PIB LONDRINA - PENDRIVE

JOVENS - CULTO

OUVIDORIA

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!

Na livraria da igreja você pode adquirir pendrive de
8GB com 40 pregações e mais a Bíblia em áudio.
Confira com o Adriano após o culto ou durante a
semana.

Se você tiver alguma sugestão ou reclamação
sobre os assuntos da igreja poderá fazer através
do email ouvidoriapib@palavradacruz.com.br
Todos os emails deverão ser identificados!

PREGAÇÃO
DOMINGO 08/09

DIACONIA

DOMINGO 15/09

9h30 - Leandro Pasquini
9h30 - Glenio Fonseca Paranaguá
18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá 18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá

DOMINGO 08/09

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

DOMINGO 15/09

9h30 - Valter e Maria
18h30 - Valter e Maria

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

Fundada em 13.05.1939
Domingo, 08 de Setembro de 2019 - 2618

O ESPÍRITO DA CRUZ - VOCÊ É CEGO OU O QUÊ?
Perguntou um deficiente visual a um crente:
– Um cego que crê em Cristo pode continuar cego?
– O que você quer dizer com isto? – Indagou o crente.
– Jesus não veio dar vista aos cegos? Se eu cri em Cristo, por que eu não vejo
o mundo ainda?
A conversa foi longe entre os dois. O crente, então, explicou:
– Há dois tipos de cegueira. Uma é espiritual e a outra é física. Jesus veio dar
vista aos cegos espirituais. A questão, agora, era que tipo de cegueira o cego queria
ver solucionado. A visão física é maravilhosa, mas a visão espiritual é extraordinária.
Fane Crosby foi uma deficiente visual que teve os seus olhos interiores
abertos para ver a realidade além da terceira dimensão. Dos mais de 6 mil
poemas que escreveu e que se tornaram letras de hinos, quase todos falam de
sua visão espiritual, sem gemido. Vejam esse: vivo feliz pois sou de Jesus, eu já
desfruto o gozo da luz. O que queria dizer com a alegria da luz? Não foi curada,
mas era salva. Sua visão de Cristo a mantinha feliz. Jesus curou alguns deficientes
visuais, todavia, deu visão espiritual a todos os que Ele salvou.
A medicina tem ajudado, em muito, na cura de doenças oftalmológicas e
uma multidão tem sido beneficiada com a restauração da visão física, embora,
ninguém até hoje, tenha recebido a sua visão espiritual, sem a revelação de
Cristo.
Fane fala de uma felicidade decorrente dessa visão. Um deficiente visual
pode não ser curado de sua cegueira, ao crer em Jesus, mas, em razão de sua real
percepção da realidade espiritual, sua alegria é extasiante. Ter a visão de Cristo e
permanecer num claustro de murmuração, azedume e críticas é difamar a obra
redentora de Cristo.
Ser um cristão e não ser verdadeiramente alegre é paradoxal. Jesus disse
aos seus discípulos amados: Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo
esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. João 15:11. Nós podemos passar
por dias de tempestades e tribulações, contudo não nos faltará o jato da alegria
jorrando em nossos corações.
Para a nossa poetiza, a sua felicidade emanava de Jesus. Vivo feliz pois
sou de Jesus. Se sou dEle, sou feliz. A nossa felicidade, como filhos de Deus,
decorre da nossa dependência de Jesus, em tudo. O segredo da felicidade é,
portanto, a plena suficiência de Cristo e a total renúncia de nós mesmos. Isto é
o zênite da visão espiritual.
Um deficiente visual pode não ser curado por Jesus, mas todo cego
espiritual, salvo, terá a sua visão mais ampla da realidade divina. Uma das
provas de que alguém foi salvo é sua alegria em meio às tribulações. Vejam o
que diz o apóstolo: entristecidos, mas sempre alegres. Mendigos, desconfiem da
experiência de salvação que não seja regada à aleluia, bem como aquela que for
movida à frivolidade. Ser santo e não ser alegre é como ser salvo e não ver a Cristo.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá
VISÃO: CONHECER A CRISTO CRUCIFICADO E TORNÁ-LO CONHECIDO, EM TODO LUGAR, POR MEIO DA GRAÇA.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
IMITANDO A CRISTO NOS MOMENTOS DIFÍCEIS (2 CORÍNTIOS 4.7-9)
No dia 31 de Outubro, o cristão comemora
o aniversário da reforma protestante. Evento
importante, que marcou um século crucial na história
da igreja, onde aconteceram mudanças importantes
na forma de viver e expressar a fé cristã, onde se lutou
(verbal e fisicamente) pelas verdades do Evangelho e
da Palavra de Deus. Uma luta também pela volta do
culto em comunidade.
A Bíblia passou a ser traduzida para vários
idiomas e voltou a ser lida pelas pessoas nos mais
diferentes países da Europa. Diferentes igrejas
protestantes surgiram para quebrar a imposição da
imperial igreja católica romana. Depois de séculos de
escuridão, o povo da Europa começa a experimentar
a verdade de um Deus que salva, liberta, restaura e
dá uma nova vida pela graça, for meio da fé. Tudo isso
aconteceu no século XVI.
Mas tudo isso só aconteceu, porque neste
século passaram muitas pessoas das quais o mundo
não era digno. Pessoas que lutaram, enfrentando
muita oposição e hostilidade, mas que apesar disso
mudaram radicalmente o seu século e a sua geração.
Um bom exemplo disso foi Martinho Lutero, um dos
primeiros reformadores protestantes. E ao lado dele,
o grande pensador, estudioso, teólogo, pastor João
Calvino se destaca como um dos grandes de Deus do
século XVI.
1) Calvino e seu trabalho – Diferente de
Martinho Lutero, João Calvino não enfrentou tantos
conflitos na área espiritual e emocional, não enfrentou
oposição de líderes católicos e políticos, nem teve que
se esconder para não ser morto como Lutero. Calvino
não viveu estes momentos dramáticos. Então, o que
podemos destacar da vida de João Calvino para ele ser
um homem do qual esse mundo não era digno?
Além das suas obras, que expunham um
pensamento teológico claro e profundo a respeito
da grandeza e soberania de Deus, vale destacar seu
trabalho fantástico como educador quando fundou a
Academia de Genebra, que na época formou alunos
em direito, medicina e teologia. Essa Academia de
Genebra chegou a ter 1500 alunos em suas classes,
em sua maioria estrangeiros no século XVI.
Podemos destacar também a visão que
Calvino tinha de preparar missionários e pastores na
sua Academia e enviá-los para diferentes países da
Europa. Alguns deles inclusive foram enviados pelo
próprio Calvino para o Brasil (os primeiros missionários
cristãos do nosso país).
Também podemos falar do trabalho incansável
de expor a Bíblia, fazendo parte da rotina pesada dele
pregar 3 vezes por semana na catedral de Saint Pierre,
onde pessoas sedentas lotavam (a ponto de não ter
lugar) os bancos para ouvir da Palavra de Deus.

ANOTAÇÕES
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Tudo
isso,
suas
obras
teológicas
monumentais, a Academia de Genebra, as propostas
educacionais, treinamento de pastores e missionários,
pensamentos teológicos que continuam até hoje
influenciando cristãos do mundo todo, fazem dele de
fato um homem do qual esse mundo não era digno.
Mas será que ele causaria um impacto entre nós,
cristãos do século 21?
2) Calvino e suas lutas – Em um determinado
ponto do seu ministério, Calvino foi literalmente
expulso do seu próprio púlpito por estar pregando
a Bíblia de forma séria. Alguns amigos de Calvino
foram punidos fisicamente por protegê-lo. Muitas
fofocas surgiram na época. As difamações iam do seu
ministério até sua família, tudo para tentar destruir
essa vontade enorme de pregar a Bíblia, para um povo
sedento por Deus.
Se parasse por aí, ele já seria um homem
digno de muita honra, mas além dessas dificuldades
que enfrentou por causa do ministério, por causa do
zelo de pregar a Palavra de Deus, Calvino passou por
muitas dificuldades pessoais.
3) Calvino e sua saúde - Calvino sempre foi
um homem muito frágil fisicamente e constantemente
enfrentava sérios problemas de saúde. Ele passou 20
anos de sua vida sem descanso de uma enxaqueca.
Muitas vezes se refugiava num quarto escuro e
silencioso pra tentar amenizar essas dores, mas nada
que conseguisse eliminar 100% das dores que nunca
davam trégua. Muitas páginas dos comentários,
capítulos das Institutas, muitos dos sermões e
devocionais foram estudados e escritos debaixo de
fortes dores.
Além da constante dor de cabeça, João
Calvino sofria de artrite, gota e malária, mas mesmo
com todas essas coisas, Calvino continuava firme e
nunca reclamou com ninguém e muito menos usou
essas coisas como desculpa para não servir a Deus
estudando, ensinando, escrevendo, discipulando e
pregando.
Durante muito anos, Calvino enfrentou fortes
dores por causa de pedras nos rins. Ele também tinha
um problema sério de hemorroida, o que fazia com
que ele não aguentasse cavalgar por muito tempo.
Mas por causa do ministério, ele tinha que viajar
centenas de quilômetros para se encontrar com
líderes, participar de reuniões e conferências e sempre
os fazia sem reclamar.
Calvino também tinha problemas de intestino
e estômago. Comia com sérias restrições e dietas
específicas, tinha um corpo muito frágil e para piorar
a sua condição física, durante 5 anos a tuberculose o
enfraqueceu ainda mais.
4) Calvino e sua família – Depois de dois anos

casado com Idelete, eles tiveram um filho, Jacques.
Por ser o primeiro, era um filho muito desejado.
Mas ele nasceu prematuro e viveu apenas por duas
semanas. A morte do seu primeiro filho foi um
momento muito duro para ele e sua esposa. Com
grande tristeza nesse momento de sua vida, Calvino
escreveu, “Deus é pai e sabe o que é bom para seus
filhos... Ele levou meu menino”.
Um ano depois, Idelete espera agora uma
menina. A alegria de ter uma filha diminui a tristeza
da morte do primeiro filho, mas ao nascer, aquela
menina morre. No ano seguinte, nasce uma terceira
criança que também não sobrevive e morre ao nascer.
Com a morte de seus três filhos, Calvino não
teve herdeiros físicos. Ele que desejava tanto ter um
filho seu com Idelete, consolava-se ao pensar que
Deus levou seus filhos. Poucos anos depois, sua
amada esposa morre. Nove anos depois de se casar
com Idelete, ela morre. E com isso, Calvino escreve,
“fui privado da melhor companhia da minha vida”.
Essas foram algumas das dificuldades,
pressões e provações que Calvino passou. O
interessante é que não se vê em nenhum registro
da história; murmuração, questionamentos,
reclamações, insatisfações, desânimo, depressão
em relação a essas dificuldades que Calvino
enfrentou. Ele continuou ensinando, pregando,
discipulando, aconselhando, dando conferências,
escrevendo comentários, livros, devocionais... Apesar
de toda a debilidade emocional e física, ele continuou
idealizando a Academia de Genebra e pregando na
catedral de Saint Pierre. Ele não desanimou, nem
se entregou. Continuou servindo a Deus até seus
últimos dias.
5) Calvino e seu exemplo (Paulo) - Ele via
Paulo como exemplo, tendo passado por prisões,
açoites, perseguições, sofrimentos físicos (dentre
outras coisas) e ainda assim glorificava a Deus
em tudo. Calvino se identifica muito com o que
Paulo escreve a respeito das suas experiências,
especialmente em 2 Coríntios 4.1-9.
Note esses 3 versículos 2 Coríntios 4.79. “Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para
mostrar que este poder que a tudo excede provém
de Deus, e não de nós. De todos os lados somos
pressionados, mas não desanimados; ficamos perplexos,
mas não desesperados; somos perseguidos, mas não
abandonados; abatidos, mas não destruídos”. Calvino
comenta assim:
- Esse tesouro = Cristo dentro de nós.
- Vasos de barro = um corpo frágil, sujeito a
doenças, limitações.
- Este poder = um poder à nossa disposição.
Somos pressionados pelas pressões,
irritações, coisas pequenas que surgem no dia a
dia. Aquele boleto que não temos saldo para pagar,
ou aquele trabalho gigante que está no fim e o
computador quebra, ou aquela prova que parece

impossível de pagar.
Ficamos perplexos diante da reação de
algumas pessoas, tristes com o resultado de
conversas ou posts no Facebook. Ficamos perplexos
por aquela resposta que não vem, que precisamos
saber para tomar decisões importantes, o que nos
deixa inseguros, com medo, com dúvidas.
Mas não apenas coisas do dia a dia, mas
talvez perseguições por sermos cristãos, ou ouvindo
algumas ofensas que vem para nos diminuir na
frente de outros, pessoas que dizem que nos amam,
mas do nada pisam em nós. Podemos receber
críticas severas e injustas, palavras mentirosas para
tentar abater o que cremos, mentiras até mesmo a
nosso respeito, fofocas que muitas vezes não temos
nem como nos defender, quando nossa palavra não
parece suficiente e muitas vezes temos que ficar
calados. Pessoas que puxam nosso tapete porque
querem crescer às nossas custas.
E por último Paulo fala de sermos derrubados
(abatidos), palavra que no grego dá origem à nossa
palavra “catástrofe”. Situações difíceis de suportar,
algo que acontece do nada e que nos pega de
surpresa.
Conclusão – Paulo diz que esse vaso de
barro tem um valor inestimável dentro dele. “De todos
os lados somos pressionados, mas não desanimados;
ficamos perplexos, mas não desesperados; somos
perseguidos, mas não abandonados; derrubados, mas
não destruídos”.
Nós cristãos temos esse poder dentro de nós;
é sobrenatural, vem direto do Criador do Universo,
resistente a qualquer coisa que venha contra, por
isso não ficamos angustiados, nem desamparados,
nem destruídos, nem desanimados. Por isso nossa
atitude não deve expressar a nossa força (reclamação,
angústia, desespero, depressão), mas sim expressar
a força de Deus em nós. Quantas vezes nós reagimos
igual ou pior do que os não-cristãos? Quantas vezes
nos irritamos com coisas pequenas, ficamos de cara
feia, às vezes nos descontrolamos. Porque essas
coisas pequenas da vida nos atingem?
Deus nos deu um poder sobrenatural, que é
Cristo vivendo dentro de nós, mas preferimos usar as
nossas forças, o nosso jeito de fazer as coisas, e não
usamos o poder que Deus nos deu, que habita dentro
de nós.
Calvino reagia no poder de Deus diante
das dificuldades em sua vida, servindo, ensinando,
pregando, realizando a obra, mesmo na dificuldade.
Não precisamos lembrar de Calvino como um homem
do qual o mundo não era digno pela suas obras e
livros, mas como um servo de Deus, que diante das
inúmeras dificuldades ministeriais, pessoais e físicas
que o enfraqueceram, ele ainda assim reagiu de
forma a glorificar a Deus, de forma que toda a glória
foi à Deus, por tudo! Isso faz de Calvino, como Paulo,
um imitador de Cristo, a quem devemos imitar.
Leandro Pasquini

