ANIVERSARIANTES DA SEMANA

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

CONTRIBUIÇÕES - REFORMA TEMPLO
Aos que desejarem contribuir para a
reforma do templo, poderão fazê-lo
através do envelope de dízimo. Escreva no
envelope “PARA A REFORMA DO TEMPLO”.
Para aqueles que desejarem contribuir via
Banco do Brasil - Agência 7629-5, Conta
31.600-8.

CONGRESSO DO NOVO NASCIMENTO
Não perca o próximo Congresso do Novo
Nascimento em Londrina. Tema: O Evangelho
das Insondáveis Riquezas de Cristo - Efésios
3:8 Será nos dias 30/01 a 02/02. Preletor Pr.
Glenio Fonseca Paranaguá Inscrições pelo
site: www solagratia.com.br. Tel.(43) 33443717. Valor R$ 285,00 por pessoa.

DIA 17/12
Bruno Marcel Canezim
Mercedes Olivato Hufler
Renato Soares de Sousa
Valdeci de Souza Benevides
Valdeir Rodrigues de Almeida

ORANDO EM TODO O TEMPO
Adorando, intercedendo, confessando,
agradecendo ou pedindo; todos esses
são motivos para dobrar os joelhos e orar
a Deus. Toda a igreja está convidada para
esses momentos de oração em comunidade
na quarta-feira às 15h00, 19h30 e no
domingo às 8h45 e 17h45.

ACAMPA JOVENS 2020
Nos dias 21 a 24 de Fevereiro de 2020 teremos
o Acampa de Jovens com o tema “GUERRA
CONTRA O PECADO”. “De onde procedem
guerras e contendas que há entre vós? De onde,
senão dos prazeres que militam na vossa carne?”
Tiago 4:1 Será no acampamento Canaã e o
valor é de R$ 240,00. Mais informações, falar
com a liderança do Ministério Jovem.

DIA 18/12
Flavio Cruz Arruda
Izabel Cristina Almeida Aquino
Janna Kosientczuk Severino
Marcelo Oswaldo Matheus
Nilson Jose Costa
Sidney Antonio Bertho
Vanderlei Cardoso de Matos

COLINA DA GRAÇA
Informamos aos irmãos que a Colina da
Graça estará fechado entre os dias 23 de
dezembro de 2019, à 27 de janeiro de 2020,
para toda e qualquer atividade, por motivo
de férias dos funcionários.

FIM DE ANO
No dia 31/12 teremos o último culto
congregacional deste ano. Marque na
sua agenda e faça os preparativos, pois a
programação do culto terá início às 20h00
e irá até às 22h00.

ACAMPAMENTO CANAÃ
Informamos aos irmãos que o Acampamento
Canaã estará fechado entre os dias 23 de
dezembro de 2019, à 27 de janeiro de 2020,
para toda e qualquer atividade, inclusive
futebol, por motivo de férias dos funcionários.

OUVIDORIA
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!

DIA 15/12
Adriano Masiero Neto
Denise Pinheiro Gois Feniman
Edilainde Martins Sousa Lisboa
Elisangela de Jesus Oliveira
Mariana Silva Olivony
Natalia Soares Ribeiro
Rafaela Fernandes Scaquetti
DIA 16/12
Daniela Cardoso Durval da Silva
Jose Benedito dos Santos
Marco Aurelio Casimiro Ferreira
Marcos Paulo Costa Couto

DIA 19/12
Ademar de Barros Filho
Aldineide Penha
Amanda Ayumi Francisquini
Marcos Rogerio da Silva
Norma Aparecida Zambrim Buss
DIA 20/12
João Paulo Machado Rocha
Josenice Regina Blumenthal Dietrich
Leandro Antunes Carlos
Sonia Maria Parapinski dos Santos
Thiago Augusto Cordeiro
DIA 21/12
Maria das Graças Correia

PREGAÇÃO
DOMINGO 15/12

9h00 - Eric Gomes do Carmo
18h30 - Maurício Marcelo Torres

DIACONIA

DOMINGO 22/12

9h00 - Ildo Ioris
18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá

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.

9h00 - Mario e Cirlene
18h30 - Mario e Cirlene

DOMINGO 22/12

9h00 - Guilherme e Kézia
18h30 - Guilherme e Kézia

HORÁRIOS DE CULTO
DOMINGO

piblondrina

SÁBADO

4ª FEIRA

15h00 - Oração e Comunhão
19h30 - Oração

9h00 - Estudo Bíblico
18h30 - Culto

DISSE JESUS

DOMINGO 15/12
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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
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O PODER ESPIRITUAL
Jesus disse aos seus discípulos: Vocês receberão poder quando o Espírito
Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte: em
Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da
terra.Atos 1:8 (NVT). Qual poder???
Há um poder que é humano, bem capaz de fazer grandes coisas, mas
não é este o poder que Jesus está se referindo. O poder humano realiza feitos
notáveis na 3ª dimensão, e até mesmo nos limites imateriais da alma, porém
não faz nada de cunho espiritual. O ser humano caído é muito poderoso em
vários campos, mas é inválido no âmbito espiritual.
Para sermos revestidos do poder do Alto, precisamos ser desvestidos do
poder humano da autoconfiança. Deus não derrama o Seu poder sobre o nosso
poder. Antes de sermos investidos do poder do Espírito Santo, necessitamos
ser desinvestidos de qualquer tipo de poder que nos exalte e envaideça. Não há
lugar para vaidade no reino de Deus.
A obra da cruz embaixo antecede ao enchimento de cima; a morte do ego
precede a vida da ressurreição; o esvaziamento vem antes da plenitude. Não há
espaço para a vida do ego e a vida de Cristo, ao mesmo tempo. Se um sai, o outro
entra, pois esta é a norma da vida espiritual, não mais eu, mas Cristo vive em
mim. Gálatas 2:20.
Segundo John Owen, no séc 17 - “Não teremos nenhum poder de Deus,
a não ser que sejamos convencidos de que não temos nenhum poder em nós
mesmos.” Assim a graça tem que desmanchar o pedestal da nossa glória, para
nos encher da humildade de Cristo.
Robert Murray M’Cheyne dizia: - “Lembre-se de que Jesus por nós é toda
nossa justiça diante de um Deus santo, e Cristo em nós é toda nossa força em um
mundo ímpio.” Aqui reside toda a realidade experimental da fé cristã: Jesus - na
cruz - morrendo nossa morte para o ego, e Cristo vivendo Sua vida ressurrecta
em nós. Deste modo perdemos nossa presunção imperial de poder e ganhamos
a onipotência divina, em nossa fraqueza.
O apóstolo Paulo enfrentou um luta em sua vida, em razão de um
arrebatamento até ao terceiro céu. Então lhe foi posto um espinho na carne para
que não se exaltasse. Por três vezes ele ourou pedindo a extinção deste espeto
de humilhação, mas a resposta do Pai foi simplesmente de eclipse total do seu
ego: A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte
quando você está fraco. 2 Coríntios 12:9.
Alguém disse: deve ser todo-poderoso o poder cuja força suficiente é a
fraqueza. Se não temos nenhuma poder, mas dependemos totalmente do poder
de Deus, de repente nos tornamos “onipotentes”, sustentados pela Onipotência
de Deus.
Na igreja, não é o poder do homem que tem valor, nem é a cultura do
intelectual que sustenta a sabedoria dos santos, mas o poder soberano do Todopoderoso. Assim, se somos fracos e dependentes do Altíssimo, estamos cheio
do poder espiritual. Amém.
Pr. Glenio Fonseca Paranaguá

VISÃO: CONHECER PESSOALMENTE A CRISTO CRUCIFICADO E FAZÊ-LO CONHECIDO, EM
TODO O LUGAR, ATRAVÉS DA AMOROSA GRAÇA DO PAI.

PREGAÇÃO DA PALAVRA
A BANALIZAÇÃO DO CULTO CRISTÃO 2
O filho honra o pai, e o servo, ao seu
senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra?
E, se eu sou senhor, onde está o respeito para
comigo? — diz o SENHOR dos Exércitos a vós
outros, ó sacerdotes que desprezais o meu
nome. Vós dizeis: Em que desprezamos nós o
teu nome? Malaquias 1: 6-9.
Antes de começarmos a caminhar no
texto bíblico base, precisamos lembrar três
aspectos da Palavra de Deus: O primeiro é que
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para
o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça, a fim de que o
homem de Deus seja perfeito e perfeitamente
habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:1617. Em segundo lugar, precisamos lembrar que o
Antigo Testamento é sombra e figura que aponta
para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, a realidade
espiritual que já chegou. A adoração não é mais
através de sacrifícios de animais, mas por meio
de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. (ver Efésios
5.2; Hebreus 9:23-28).
O terceiro aspecto a ser lembrado é
que porque fomos aceitos por Deus, por meio
do sacrifício de Jesus Cristo - nossa morte e
ressurreição com Ele - agora nossa adoração
se dá pela total entrega de nossa vida a Deus,
conforme podemos ler em Romanos 12.1,
Filipenses 4.18 e Hebreus 13.15.
Vimos no primeiro estudo que o profeta
Malaquias profere uma mensagem em forma
de diálogo, entre Deus e o seu povo, sobre o
relacionamento e o culto prestado a Ele. Deus
disse que sempre amou o seu povo, mas o povo
responde de maneira atrevida: “Em que nos tens
amado?” Deus então responde que Seu amor se
manifestou através da escolha soberana que fez
de Jacó e não de Esaú, contra quem se irou para
sempre.
Neste segundo diálogo Malaquias mostra
que não é o amor de Deus por Israel, que tem
de ser questionado, mas o amor de Israel por
Deus. O profeta concentra o questionamento
contra os sacerdotes de Israel. Isso aconteceu
porque a sua responsabilidade era a de cuidarem
que a adoração a Deus fosse realizada segundo
a vontade de Deus (ver Levítico 22:17-25,
Deuteronômio 15:21; 17:1).
Então Deus diz: “O filho honra o pai, e o
servo, ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está
a minha honra? E, se eu sou senhor, onde está
o respeito para comigo?” (1:6). Há dois tipos
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de relação nessa questão: “a primeira envolve
afeição e a segunda respeito”.Mas os sacerdotes
não demonstraram amor nem respeito a Deus.
Como foi que Israel retribuiu ao Senhor Seu amor
gracioso?
A acusação é dirigida aos sacerdotes, pois
tinham perdido o relacionamento pessoal com
Deus. Suas atitudes eram apenas de executivos
profissionais sem compromisso com a verdade
da Palavra e sem vida com Deus. Estavam
corrompidos na doutrina, na moral e faziam o
contrário do que as Escrituras ensinavam.
Os sacerdotes perguntaram: Em que
temos nós desprezado o teu nome? (v.6)
Malaquias é incontestável! O que será de um
empregado se oferecer ao seu patrão um serviço
relaxado? O que será de um contribuinte que
sonega seus impostos? Talvez alguém possa
pensar que o que está oferecendo seja melhor do
que nada. Até mesmo um governador humano
simples, senhor ou pai, merece e recebe a maior
honra que Israel estava oferecendo para o seu
Deus, que era o Pai, Senhor e Grande Rei (ref.
1:14).
Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que
nos conceda a sua graça; mas, com tais ofertas
nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? -diz o SENHOR dos Exércitos. (1:9). Acaso terá ele
agrado em ti? A resposta implícita é “não”. O povo
estava desanimado por estar passando por um
momento de dificuldade, então o pensamento
era por um lado de desprezo da Palavra de Deus
e, por outro, de que Deus entenderia a situação.
A questão importante de Deus
sobre os ouvintes do profeta Malaquias não é de
insensibilidade do Senhor à situação econômica
do ofertante, mas que Ele queria que o seu povo
o priorizasse e o amasse em primeiro lugar. E,
chamando os seus discípulos, disse-lhes:Em
verdade vos digo que esta viúva pobre depositou
no gazofilácio mais do que o fizeram todos os
ofertantes. Porque todos eles ofertaram do
que lhes sobrava; ela, porém, da sua pobreza
deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento.
Marcos 12:43-44.
Os sacerdotes também eram responsáveis
pelo ensino das Escrituras epor não atenderem
seu comissionamento corretamente, “tornaramse cúmplices do povo em rebaixar o nível do culto
que era prestado”. Deus considerava isso como
falta de respeito, de honra.
Temos, como exemplo, os filhos de Eli.

Hofni e Finéias oficiavam no altar, mas eram
filhos de Belial. “Eles carregavam a arca da
aliança, mas, ao mesmo tempo, estavam
vivendo em pecado e desobedecendo aos
preceitos da lei quanto ao culto. Por isso, Deus os
reprovou e eles morreram. A liderança deles foi
uma tragédia para o povo. Trouxeram maldição
em vez de bênção; morte em vez de vida.” Como
Matthew Henry, um renomado teólogo, escreveu:
“Nada de mais profana o nome de Deus como a
má conduta daqueles cuja responsabilidade é
para homenageá-lo.”
Você já ouviu a expressão “o último que
sair apague as luzes e feche as portas”? Parece
que é isso que Deus está querendo dizer sobre
o culto prestado conforme queremos e não
segundo Ele prescreve. Quem dera um de vocês
fechasse as portas do templo para que não se
acendesse em vão o fogo do meu altar! Não me
agrado de vocês, diz o SENHOR dos Exércitos,
e não aceitarei suas ofertas. (v.10).
Sobre o versículo 11, Deus não está
dizendo que os sacrifícios pagãos das nações
pagãs eram aceitáveis. Contudo, meu nome
é honrado de manhã até a noite por pessoas
de outras nações. Em todo o mundo oferecem
incenso e sacrifícios puros em minha honra,
pois meu nome é grande entre as nações, diz
o SENHOR dos Exércitos (v.11). Mas haverá um
dia que todo joelho se prostrará e toda a língua
confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Uns
dirão: “Sou digno da morte eterna, Deus é justo,
louvado seja”. Outros dirão: “Sou indigno, mas
fui salvo pela graça de Deus, louvado seja”. (ref.
Apocalipse 15.4)
A reunião do povo de Israel no templo
tem traços de uma obrigação religiosa, pois não
traziam os sacrifícios que a Lei determinava,
e os sacerdotes não faziam a sua parte em
oferecê-los da maneira certa. Aqui está um dos
fatos interessantes que também tocam nossas
vidas. Ao mesmo tempo em que a Lei mostra
nossa incapacidade de cumpri-la, aponta para
o Senhor Jesus Cristo que é o perfeito Cordeiro
de Deus, que tomou sobre si o nosso pecado.
Ele foi o oficiante e o sacrifício perfeito! (ver
Hebreus 4:14-16; 7:20-28; 9:11,12.)
Mas vós o profanais, quando dizeis: A
mesa do SENHOR é imunda, e o que nela se
oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E
dizeis ainda: Que canseira! (v.12-13). Tudo o que
é feito sem a motivação correta, cansa. Servir
de maneira descomprometida cansa. Um culto
sem contentamento em Deus cansa. O culto
passa a ser cheio de ansiedade, uma angústia, e

o relógio parece que está muito lento.
Deus amaldiçoa o falso adorador dizendo:
“maldito seja o enganador” (v.1:14-2.3), o
trapaceiro que promete o melhor, mas depois
entrega ao Senhor a preguiça, a negligência e o
pouco caso. “É aquele que tendo condições de
dar o melhor, de oferecer o melhor que agrada
a Deus – seu tempo, seu talento, sua vida –
promete fazê-lo, todavia lhe oferece o que é
defeituoso e ainda tem o cinismo de aparecer
no culto e desejar que Deus lhe abençoe”. (A.N.
Lopes).
Referindo-se aos sacerdotes Deus
diz que, se eles não decidissem honrá-lo,
Eleamaldiçoaria até mesmo as bênçãos
que recebessem, pois não levaram a sério
a Sua advertência. Eis que vos reprovarei a
descendência, atirarei excremento ao vosso
rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e
para junto deste sereis levados. (v. 2:3)
Dos versículos 5 ao 8 Deus está dizendo
que o propósito de Sua aliança com os levitas
era de vida e paz, e foi isso que Ele lhes deu.
(ref. Êxodo 32.26). Naquele momento, os
descendentes de Levi se manifestaram para
servirem somente ao Senhor, andaram com
Deus e desviaram muitos do pecado. Hoje
também temos visto muitos líderes religiosos e
muito povo buscando seus próprios interesses
e não a Deus!
“Por isso também eu vos fiz desprezíveis
e indignos diante de todo o povo…”. v. 9. Deus
não honra aqueles que não o honram. Aqueles
que são líderes terão um julgamento mais
severo. Esta palavra é tanto para o líder quanto
para o liderado, para os pastores como para
todo o povo. Vemos com frequência líderes
religiosos enganando a muitos, mas tanto um
como o outro têm responsabilidade diante de
Deus.
A adoração a Deus precisa ser em
espírito e em verdade por meio de Jesus
Cristo. Não é assunto banal, ao contrário, é
fundamental. O tipo de relacionamento e o
nível de conhecimento que temos de Deus têm
implicações profundas no que temos oferecido
a Deus.
Que pela graça de Deus caminhemos
no aprofundamento da intimidade, do
conhecimento amoroso da pessoa e obra de
Jesus Cristo, da oração e adoração ao que é Digno
de todo o louvor para sempre. Que honremos
e respeitemos ao Deus Trino e ofereçamos
integralmente a nossa vida à Ele. A Deus toda
a glória!
Eric Gomes do Carmo

