ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 22/12
Darli Meiri Lessi
Lais Vitoria Assis Raimundo
Marco Aurelio Guimarães Costa
Maria Carolina de Oliveira Alves de Lima
Maria Jose Retamera Porto
Natasha Alves Costa
Ruth Adalila Greschuck
Terezinha Chagas Oliveira
DIA 23/12
Debora Moraes de Oliveira Pires
Heitor Augusto de Andrade
Rute Cruz de Oliveira
Suellen Cabral de Oliveira Dias
Toshio Mizuno
Vania Virginia Motta Bigas
DIA 24/12
Emmanuel Emilio Mira Ruelis
Fernanda Alvarenga Bonesi
Rosangela Pierone Gazola Silva
DIA 25/12
Aline Ferreira Jorge
Andre Luis de Oliveira Mores
Cibele Ruiz Miyazawa
Julio Cesar Pinceli
Leticia Antunes Gonçalves
Lucas Ferreira Rossato
Natalia Felipof Vargas
Natalino Gregorio dos Santos
DIA 26/12
Ida Maria Bovolin Salerno
Marina Cernev
Michele Delalibera
DIA 27/12
Ana Paula Yumi Abe
Dinaura Casula Rocha
DIA 28/12
Bruno Ricci

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

PROGRAMA CAFÉ & FÉ

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.

Você sabia que todos os sábados e domingos você
pode assistir na TV programas produzidos pela PIB
Londrina? Aos sábados acompanhe o programa
Café&Fé às 10h00 na TV Tarobá Cascavel canal
06 e aos domingos você pode assistir ao Café&Fé
às 08h10 na TV Tarobá Londrina canal 13. Fique
atento e assista esses programas de forma
inédita.

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.

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.

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!

PREGAÇÃO
DOMINGO 22/12

DIACONIA

DOMINGO 29/12

9h00 - Ildo Ioris
9h00 - Andrey Consalter
18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá 18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá

DOMINGO 22/12

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

DOMINGO 29/12

9h00 - Carlos e Maria
18h30 - Carlos e Maria

HORÁRIOS DE CULTO
DOMINGO

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.

piblondrina

SÁBADO

4ª FEIRA

15h00 - Oração e Comunhão
19h30 - Oração

9h00 - 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, 22 de Dezembro de 2019 - 2633

COMO AGIMOS NA MORDOMIA
O cristão é uma nova criação do Espírito Santo, que vive pela vida de
Cristo e que sabe aplicar os seus talentos, dons e bens para a glória do Pai.
Martinho Lutero dizia que “o cristão deve ser uma doxologia viva” - adorando e
se alegrando intimamente na sua obediência à vontade da Trindade Santa. Ele
se completa em obedecer a vontade Divina.
Os talentos são expressões da criação. Todos nós nascemos com uma
diversidade de talentos e precisamos saber desenvolver e aplicar estas aptidões
naturais. Ninguém é desprovido de algum talento e são eles que dão condições
às realizações pessoais.
Os dons são do Espírito Santo e são dados ao cristão quando ele é
regenerado. Os dons são de natureza espiritual. Se os talentos são naturais, os
dons são sobrenaturais. Todo cristão possui talentos naturais e dons espirituais
e precisa saber empregar cada um.
Os talentos são capacidades que promovem a aquisição dos bens e estes
são dos elementos externos que dão poder e status aos seus donos. Quem
consegue amealhar mais bens, consegue maior projeção na sociedade, pois eles
potencializam o sujeito possuidor.
Os bens são normalmente adquiridos através dos talentos naturais, mas
devem ser aplicados, na vida dos cristãos, por meio dos dons espirituais. O
talento é responsável pelo ganho, contudo é o dom que estabelece a prioridade
e promove a aplicabilidade. Sem a sabedoria espiritual não pode haver proveito
na mordomia cristã.
Deve haver uma hierarquia de valores e entendimento na aplicação dos
ganhos. O cristão não é cidadão deste mundo apenas, mas cidadão do céu,
vivendo na terra. Nada aqui é permanente para ele, portanto, sua principal
aplicação é do propósito eterno. Com isto em mente precisamos ser diligentes
em ganhar e sábios em investir.
Alguém disse que, “sacrifício é o êxtase de dar o melhor que temos a
quem mais amamos.” E Jim Eliot foi preciso quando pontuou: “Não é tolo quem
dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder.” O bom mordomo
sabe muito bem disso, por isso se empenha em ganhar cada vez mais, para
investir cada vez mais no reino de Deus.
Ouvi de um casal que não tinha filhos, mas tinha uma fortuna colossal.
Eles não precisavam trabalhar tanto, contudo trabalhavam de sol a sol. Alguém
perguntou: - por que trabalham tanto se não têm herdeiros e o que têm é
muito mais do que precisam? Então, responderam: - temos talentos e muitas
oportunidades para ganhar cada vez mais, mas temos também o privilégio de
aplicar a maior parte do que ganamos no reino de Deus.
Aqui vemos uma perspectiva correta de pessoas talentosas, mas
generosas. Não basta ganhar cada vez mais, é preciso investir com sabedoria
o que ganhamos. Todo bom mordomo sabe aplicar na previdência pessoal e
familiar, mas não se esconde em aplicar com real desprendimento na expansão
do reino de Deus. E aí, como estamos agindo?
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

ANOTAÇÕES

www.piblondrina.com.br

O EVANGELHO
Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo
aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1:16
Dentro da nossa finitude temos muitas o SENHOR, o meu servo a quem escolhi; para
dificuldades e fazemos muita confusão, quando que o saibais, e me creiais, e entendais que sou
vamos apresentar o Evangelho a outras pessoas. eu mesmo, e que antes de mim deus nenhum
Nosso propósito aqui é verificarmos através de se formou, e depois de mim nenhum haverá.
algumas perguntas, o que a Palavra de Deus nos Eu, eu sou o SENHOR, e fora de mim não há
fala sobre este mistério divino e também sobre salvador. Isaías 43: 10-11.
esse amor incondicional, derramado por cada
A obra reconciliadora de Cristo Jesus na
um de nós, na pessoa de Jesus Cristo.
cruz foi exclusivamente para salvar o homem
O que é o Evangelho? A boa nova do dele mesmo, para uma nova vida para Deus.
Reino de Deus! Jesus Cristo que, tendo sofrido Ele nos libertou do império das trevas e nos
a morte na cruz para obter a salvação eterna transportou para o reino do Filho do seu amor,
para os homens, mas ressuscitado e exaltado á no qual temos a redenção, a remissão dos
direita do Pai no céu, dali voltará em majestade pecados. Colossenses 1: 13-14.
para consumar o reino de Deus. Teu, SENHOR,
Como aconteceu coma raça humana?
é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a No Éden o homem tinha a opção de crer naquilo
majestade; porque teu é tudo quanto há nos que Deus tinha falado, porém, o homem preferiu
céus e na terra; teu, SENHOR, é o reino, e tu não crer e deixou-se ludibriar pela aparência
te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas do que achava bom para ele. Tomou, pois,
e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, o SENHOR Deus ao homem e o colocou no
na tua mão há força e poder; contigo está o jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E
engrandecer e a tudo dar força. 1 Crônicas o SENHOR Deus lhe deu esta ordem: De toda
29:11-12.
árvore do jardim comerás livremente, mas da
Qual a essência do Evangelho? A essência árvore do conhecimento do bem e do mal não
do Evangelho é o PODER de Deus encarnado na comerás; porque, no dia em que dela comeres,
pessoa de Jesus, para a salvação daquele que certamente morrerás. Gênesis 2:15-17.
crer. A loucura de nossa única pregação é essa,
Mais adiante temos escrito: Vendo a
que o Poder de Deus nos incluiu na morte e mulher que a árvore era boa para se comer,
ressureição do nosso Senhor e Salvador Jesus agradável aos olhos e árvore desejável para dar
Cristo para termos uma nova vida-frutífera para entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e
Deus. Certamente, a palavra da cruz é loucura deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis
para os que se perdem, mas para nós, que 3:6.
somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios 1:18.
Como aconteceu a nossa inclusão no
Qual o objetivo do Evangelho? Salvar Evangelho? Com a separação e independência
os pecadores, para serem testemunhas vivas do homem, Deus, sabedor de todas as coisas,
do Cristo Salvador. Fiel é a palavra e digna de e com a essência de Seu poder, que é o amor
toda aceitação: que Cristo Jesus veio ao mundo demonstrado pelo homem, através de Jesus
para salvar os pecadores, dos quais eu sou o Cristo, já de antemão providenciou a liberdade
principal. Mas, por esta mesma razão, me foi que o homem achava ter alcançado com sua
concedida misericórdia, para que, em mim, decisão de não ouvir a Deus. De longe se me
o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua deixou ver o SENHOR, dizendo: Com amor
completa longanimidade, e servisse eu de eterno eu te amei; por isso, com benignidade te
modelo a quantos hão de crer nele para a vida atraí. Jeremias 31:3.
eterna. 1 Timóteo 1: 15-16.
Deus não tirou satisfação com Adão
A Palavra nos fala através do profeta – porque não tinha crido – Ele simplesmente
Isaías. Vós sois as minhas testemunhas, diz amou de tal forma, que pra nós é loucura tentar

entender. Éramos inimigos e Ele mesmo nos
reconciliou. Havendo feito a paz pelo sangue
da sua cruz, por meio dele, reconciliasse
consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a
terra, quer nos céus. E a vós outros também
que, outrora, éreis estranhos e inimigos no
entendimento pelas vossas obras malignas,
agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua
carne, mediante a sua morte, para apresentarvos perante ele santos, inculpáveis e
irrepreensíveis. Colossenses 1: 20- 22.
Éramos estranhos pela desobediência
de não crer Naquele e Naquilo o qual havia
falado. Porém não desistiu de nós, por amor
e por misericórdia. Tendo sido sepultados,
juntamente com ele, no batismo, no qual
igualmente fostes ressuscitados mediante a
fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre
os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos
pelas vossas transgressões e pela incircuncisão
da vossa carne, vos deu vida juntamente com
ele, perdoando todos os nossos delitos; tendo
cancelado o escrito de dívida, que era contra
nós e que constava de ordenanças, o qual
nos era prejudicial, removeu- o inteiramente,
encravando-o na cruz; e, despojando os
principados e as potestades, publicamente os
expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
Colossenses 2: 12-15.
A quem o Evangelho está disponível?
– A todos! Porquanto a graça de Deus se
manifestou salvadora a todos os homens. Tito
2:11. E ainda: Porquanto há um só Deus e um
só Mediador entre Deus e os homens, Cristo
Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em
resgate por todos: testemunho que se deve
prestar em tempos oportunos. 1 Timóteo 2:
5-6.
Não obstante a manifestação da graça
do Pai a todos os homens, como no Éden, alguns
ainda se rebelam querendo e achando que
podem conquistar a salvação pelos seus próprios
méritos, não reconhecendo a falibilidade do ser
humano. Para estes, infelizmente, apesar de
disponível, não aceitam a graça e a misericórdia
do Senhor, perecendo no seu orgulhoso pecado.
Qual a condição do Evangelho? – Crer
somente! No princípio era o Verbo, e o Verbo
estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava
no princípio com Deus. Todas as coisas foram

feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do
que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida
era a luz dos homens. A luz resplandece nas
trevas, e as trevas não prevaleceram contra
ela. Houve um homem enviado por Deus cujo
nome era João. Este veio como testemunha
para que testificasse a respeito da luz, a fim
de todos virem a crer por intermédio dele. Ele
não era a luz, mas veio para que testificasse
da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao
mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava
no mundo, o mundo foi feito por intermédio
dele, mas o mundo não o conheceu. 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 creem no seu nome. João 1: 1-12.
Vejamos outros textos maravilhosos
da Palavra. Porque Deus amou ao mundo de
tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o
seu Filho ao mundo, não para que julgasse o
mundo, mas para que o mundo fosse salvo por
ele. Quem nele crê não é julgado; o que não crê
já está julgado, porquanto não crê no nome do
unigênito Filho de Deus. João 3: 16-18.
Aquele que crê no Filho de Deus tem,
em si, o testemunho. Aquele que não dá
crédito a Deus o faz mentiroso, porque não
crê no testemunho que Deus dá acerca do seu
Filho. E o testemunho é este: que Deus nos
deu a vida eterna; e esta vida está no seu Filho.
Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que
não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João
5:10-12.
Aqueles que reconhecem sua falência
espiritual, sua falibilidade como ser humano, e
a necessidade da graça e misericórdia do Nosso
Senhor e Salvador Cristo Jesus, podem usufruir
deste amor sem igual.
Amados, a palavra de Deus nos mostra
que o Evangelho é a Boa Nova, é o Poder e a
Essência de Deus para salvar todos os que
creem em Jesus Cristo. E todos os que creem
não tem vergonha do Evangelho, pelo contrário,
são testemunhas para honra e glória de Nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eu e você
sejamos testemunhas vivas do Evangelho de
Jesus Cristo para o mundo. Amém.
Ildo Ioris

