ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 02/02
Josemar de Souza Santos
Maria Lucia Tomeleri Tolomeu
Maria Socorro Bezerra
DIA 03/02
Bruno Bazzo Jota
DIA 04/02
Amanda de Farias Janjacomo
Beatriz Farah Santaella
Cesar de Oliveira Morilha
Claudia Adriana Messias Maluf
Elza de Souza
Fabio de Almeida Takata
Flavia Azem Correa
Flavia Luciana Jandre Lessa
Jean Costa Machado
Leonardo Del Vecchio
Neusa Maria Manzati Fernandes
DIA 05/02
Daniele Costeline Simoes de Macedo
Janete Vitalino Dias
Katia Valeria Ferreira Costa Rodrigues
Ligia Pasquali da Gloria
Waltoyr Romero de Souza
DIA 06/02
Elizabete Mendonça Sella Alvarenga
Flavia Cassia Resende Leite
Silvia Moritz Depaz
Vilma Jacomini Pilla
DIA 07/02
Gabriel Aguiar Aquino
Ivoni Mari de Almeida Manenti
Marina Aires
Neuza Pereira Tolomeu
Raymilson Diniz Pereira
DIA 08/02
Evandro Luiz da Silva
Gabriel Cruz Lopes
Gilberto Montanini
Mara Cristina Wilnerzon Thorn

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

PROGRAMA CAFÉ & FÉ
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.
REUNIÃO DO GRUPO DE HOMENS
É com muita alegria, que lembramos a
todos, das nossas reuniões que retornarão
a acontecer, semanalmente, com inicio no
próximo dia 06 de fevereiro, sempre às 19:00
horas. Vamos orar juntos, estudar a Palavra e
manter a nossa comunhão para o crescimento
na verdade. O Senhor, com certeza, nos
susterá com a Sua destra poderosa. Venha
e convide um irmão/amigo para participar
conosco! São todos muito bem vindos!
REUNIÃO DE ORAÇÃO
As reuniões de oração na quarta-feira já
retornaram. Aproveite os horários das 15h00
e também às 19h30 para um tempo de oração
e comunhão.
MEDITE
Sede, mutuamente, hospitaleiros, sem
murmuração. Servi uns aos outros, cada um
conforme o dom que recebeu, como bons
despenseiros da multiforme graça de Deus. 1
Pedro 4:9-10.

CONTRIBUIÇÕES - REFORMA TEMPLO
Aos que desejarem contribuir para a reforma
do templo, poderão fazê-lo através do
envelope específico para a reforma. Para
aqueles que desejarem contribuir via Banco
do Brasil - Agência 7629-5, Conta 31.600-8.
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!

9h00 - Eliseu Olack
18h30 - Maurício Marcelo Torres

DIACONIA

DOMINGO 09/02

9h00 - Maurício Marcelo Torres
18h30 - Fernando Eduardo Prison

DOMINGO 02/02

9h00 - Anderson e Maria
18h30 - Anderson e Maria

DOMINGO 09/02

9h00 - Diego e Izabela
18h30 - Diego e Izabela

HORÁRIOS DE CULTO

piblondrina

SÁBADO

4ª FEIRA

15h00 - Oração e Comunhão
19h30 - Oração

9h00 - Estudo Bíblico
18h30 - Culto

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.

ADOLESCENTES
Informamos que as células com os
adolescentes e pais retornarão no dia 10/02
das 19h30 às 21h30. Convidamos a todos
os que têm filhos nessa faixa etária (12 a
18 anos) para participarem dos encontros
nas segundas-feiras aqui na PIBL. Mais
informações com o pastor Maurício Torres.

PREGAÇÃO
DOMINGO 02/02

DOMINGO

DISSE JESUS

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.

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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PROVADOS PELO FOGO III

Creio que o fogo da provação tem como objetivo a nossa confiança na
suficiência de Cristo. Não é o sofrimento em si que entra em jogo. Todo teste
espiritual tem em vista o quanto nós confiamos nAquele que não é visto na
arena. A questão que está aqui sendo avaliada é o poder da autoconfiança ou
a confiança no Poder do alto.
Confiar em Deus quando tudo está correndo às mil maravilhas parece
fácil, mas confiar quando só temos fumaça no pedaço fica muito difícil.
É complicado crer em Deus quando estamos fazendo rescaldo no meio do
borralho e sujos de carvão. A teologia da prosperidade, por exemplo, tira o
valor da providência Divina do centro da fornalha. Que revelação extraordinária
da presença de Deus tiveram os amigos de Daniel!
Estar alegre no palácio real participando no banquete do rei parece muito
natural. É fácil soltar foguetes quando o nosso time se torna o campeão da
liga. A coisa engrossa quando temos que fazer festa no barraco em chamas e
celebrar a derrota com bom ânimo e bem humorados. Agora entramos num
espaço sobrenatural.
O velho Adão nunca compartilha desta identidade dos filhos da
madrugada. Só a turma da ressurreição pode demonstrar este novo estilo
de vida: alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo,
para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com
uma alegria ainda maior. 1 Pedro 4:13.
Confiar que Deus está cuidando de nós, somente quando tudo vai dando
certo, é uma total alucinação de nossa personalidade ególatra. É teomania
vazando pelos nossos poros. Por isso, o fogo deve ser ateado para nos provar
em nossas entranhas, e, deste modo, nos testar, para ver se somos realmente
legítimos ou falsos.
A nossa falência total nos habilita à dependência absoluta de Deus. No
reino da graça é a fraqueza que nos põe no pódio. Quando eu sou totalmente
impotente é que sou todo poderoso, pois, neste caso, posso depender da
Onipotência Divina. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, das nossas
possibilidades, chegamos ao vale mais profundo de nossa condição humana,
onde, também, podemos ser preenchidos com a plenitude da suficiência de
Cristo como o nosso tudo.
A cruz tem como uma de suas tarefas nos levar ao fim de nós mesmos,
nos conduzindo ao quebrantamento; enquanto o fogo que surge em nosso
meio visa provar a nossa confissão de fé com a obra da cruz. Quando
confessamos a nossa crucificação com Cristo e Ele como a nossa vida, então o
fogo aparece escaldante para apurar a prata. A confissão exige comprovação
e as torturas autenticam a experiência da fé.
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 PORTA DA IGREJA TRANCADA PARA CRISTO
Ao anjo da igreja em Laodicéia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio
da criação de Deus: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente!
Apocalipse 3:14-15.

Esta igreja é o fim da picada em todo sentido.
É a última do período eclesiástico e o absurdo dos
absurdos em relação ao povo de Deus. Laodicéia
pretende promover, a todo custo, a justiça do povo
e propõe ser a vox populi, só não é a vox Dei ou a voz
do Altíssimo. Deus acha-se fora de suas cogitações,
uma vez que ela se basta a si mesma.
Tudo faz crer que este período começou no
final do século XIX e culminará no fim da grande
tribulação. É uma era em que o humanismo temse passado por Cristianismo. Mas, como dizia o D.
Martyn Lloyd-Jones, essa é o tempo em que “o diabo
pode dirigi-lo de forma extraordinária... Há poderes
que podem simular quase todas as coisas na vida
cristã.” Todavia, Deus não conta a casca, enquanto
dermos ao diabo o grão.
É uma igreja tépida e típica da indiferença a
Cristo. Analisando o tempo do fim, o apóstolo Paulo
afirmou: tem forma de piedade, negando-lhe o
poder, 2Timóteo 3:5. A sua mornidão a torna num
purgante que não purga, mas provoca regurgito
repugnante.
Quem fala estas coisas é o Amém; Aquele
que é a origem de tudo o que existe e que tem a
verdade e a fidelidade como essência do seu caráter.
Seu diagnóstico, porém, é triste e a conclusão,
nojenta: essa igreja morna provoca vômitos no
Senhor da Igreja.
É lamentável o texto dedicado ao ministério
em Laodicéia: Assim, porque és morno e nem és
quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da
minha boca; pois dizes: Estou rico e abastado e
não preciso de coisa alguma, e nem sabes que
tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
Apocalipse 3:16-17.
A temperatura morna é nauseante,
provocando enjôo nas entranhas do Cordeiro, como
fruto da pseudo-independência ou da pretensa
auto-suficiência daqueles que se dizem cristãos,
sem que Cristo seja o tudo em suas vidas. Essa
gente diz que não precisa de nada, é rica e abastada,
embora o Todo-Poderoso nem faça parte da
congregação. Ele encontra-se do lado de fora, como
veremos.
Laodicéia se basta em sua própria justiça,
mas é ignorante, infeliz, vivendo na miséria
espiritual como indigente cego e nu. É a igreja rica
dos talentos naturais ou da capacidade adâmica,
mas paupérrima dos dons de Deus.

ANOTAÇÕES
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As aptidões humanas deixam as pessoas
enfatuadas. Poucas coisas neste mundo são
mais perigosas para a vida no espírito do que a
competência da alma, bem como os seus poderes
latentes. Muita gente confunde os poderes da
mente com os dons do Espírito, gerando uma babel
no ensino doutrinário. Que tragédia!
A presunção talentosa é obstáculo à
dependência na fraqueza. Aquele que se basta a
si mesmo não é bastante frágil a abastecer-se da
abastança da graça.
As palavras do Cabeça do Corpo são
enfáticas: Aconselho-te que de mim compres
ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres,
vestiduras brancas para te vestires, a fim de que
não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e
colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas.
Apocalipse 3:18.
À igreja pobre, nua e cega, o Noivo
aconselha uma operação comercial sui generis. Não
acredito que seja um negócio de troca de favores,
mesmo porque, o valor da redenção é caríssimo e já
foi pago, além do que, o câmbio, no reino da graça
plena, é sem dinheiro e sem preço, como nos diz
Isaías 55:1-2.
A Trindade não negocia com a humanidade;
Ela doa tudo. Lúcifer, sim, é o autor astuto do
comércio: Pela multidão das tuas iniquidades,
pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus
santuários; Ezequiel 28:18a. O comércio é o ardil do
anjo caído para aprisionar as pessoas com o peso
da meritocracia.
Essa compra aqui, porém, por exigência
hermenêutica, tem que ser pelo câmbio da graça, e,
neste caso, é uma questão de negação da soberba
e nunca de negociação do mérito pela bênção. Nada
pode ser mais custoso ao arrogante do que receber,
sem qualquer merecimento, a suficiência da obra de
Cristo. Para esse pretensioso, o preço é alto demais
para convencê-lo à mendicância.
A turma de Laudicéia nutre-se do
laudatório promovido pelos seus méritos. Essa
gente celebra o louvor das conquistas aos goles no
pódio. Receber de graça o laudêmio da redenção é
deveras humilhante. É custoso aceitar que nós já
fomos aceitos incondicionalmente, no Amado, sem
qualquer contrapartida nossa.
É muito difícil ver o ouro refinado
representando a Divindade que se doa no sacrifício

do Calvário e ver as vestes brancas, somente como
a justiça do Cordeiro cobrindo a nudez do pecado,
enquanto, o colírio nos olhos vem falar da revelação
do Espírito Santo dando a visão clara do que é a vida
espiritual autêntica. Essa é a estimativa mais cara
e complicada para um humanista se desestimar.
Entretanto, o Senhor tem os seus
em Laudicéia e os exorta porque os ama: Eu
repreendo e disciplino a quantos amo. Sê,
pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3:19. O
termo zeloso vem de um verbo que significa ficar
quente. O metal se aquece quando é posto na
fornalha. O arrependimento tem tudo a ver com o
distanciamento da fonte de calor. Então, o braseiro
se aproxima do morno.
Eis que estou à porta e bato; se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua
casa e cearei com ele, e ele, comigo. Apocalipse
3:20. Aqui vemos Cristo vindo e batendo à porta
trancada da igreja, afim de trazer calor aos que
ouvirem a sua voz. Vemos a Fonte do calor
buscando a turma morna, a fim de compartilhar
do seu afeto eterno que aquece a vida tocada por
Cristo.
É algo semelhante ao encontro com
Seus discípulos tristes e desanimados no
caminho de Emaús, quando tiveram os seus
corações esbraseados ao ouvirem o Senhor Jesus
ressurrecto lhes expor a Palavra. A presença de
Jesus no convívio, torna fervorosa a vida pessoal e
ardoroso o banquete comunitário.
Em Laudicéia, Jesus Cristo permanece do
lado de fora. É uma igreja cristã nominal. Talvez
tenha no texto, esse contexto: Muitos, naquele
dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor! Porventura,
não temos nós profetizado em teu nome, e em
teu nome não expelimos demônios, e em teu
nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes
direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartaivos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus
7:22-23.
A igreja de méritos próprios rechaça a
justiça da graça. É a grei sindicalista que grita por
direitos e galardões. Vive muito bem pelos seus
talentos pessoais, ao dizer que não precisar de
coisa alguma, mantendo a porta fechada Àquele
que ela se diz comprometida. Mas, não há o
mínimo sinal do Senhor em seu convívio.
Mesmo assim, o Senhor de toda a graça
não desiste dos eleitos, escolhidos antes da
fundação do mundo. É o Conselho eterno agindo
nos bastidores.
“No último dia, Cristo será responsável
por todos os que lhe foram dados; portanto,
não precisamos duvidar de que ele certamente

empregará todos os poderes da sua Divindade para
dar segurança e salvar a todos aqueles de quem
deverá prestar contas,” já dizia Thomas Brooks.
Toda a obra de Cristo é de eternidade a
eternidade. Ele elege os Seus e chama os Seus
eleitos para a salvação, sustentando em Sua
vitória, o vencedor.
Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo
no meu trono, assim como também eu venci e
me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse
3:21. Mas é preciso observar o que disse Ronald
Dunn: “uma vida cristã vitoriosa não é uma
qualidade superior de cristianismo reservada para
a elite dos eleitos. É a vida cristã normal para todos
os cristãos eleitos, garantida pela vitória de Cristo
Jesus.”
Alguém já disse: “seremos controlados ou
por Satanás, ou pelo eu, ou por Deus. O controle de
Satanás é escravidão; o controle do eu é futilidade;
o controle de Deus é a vitória de Cristo.” Não somos
vencedores porque vencemos, somos mais que
vencedores por meio dAquele que nos amou.
Romanos 8:37.
A todas as igrejas o Senhor conclui com
o mesmo refrão sintonizado à fé. Quem tem
ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Apocalipse 3:22.
O apóstolo Paulo descreveu, em Romanos
10:17, que a fé é o ouvir da Palavra de Cristo. Em
2 Tessalonicenses 3:2, ele diz que a fé não é de
todos. Ele também afirma em Efésios 2:8 que a
fé é um dom de Deus. Logo, só aqueles que pela
graça receberam a fé, que tem em Jesus o Autor e
o Executivo, podem ouvir tudo o que o Espírito diz
às igrejas.
Laodicéia é a última igreja da história, na
revelação do Apocalipse. Para ela não há a palavra
de preservação quanto à parousia, isto é, ao
retorno do Senhor. Entretanto, cabe aos escolhidos
o mesmo pensamento de Agostinho: “Quem ama
a vinda do Senhor não é aquele que afirma que ela
ainda está distante nem aquele que diz que está
perto. É aquele que, esteja distante ou próxima,
aguarda-a com fé sincera, esperança firme e amor
fervoroso.” Maranata! Ora, vem Senhor Jesus!
Evan Hopkins ilustrou: - o ferro é escuro, frio
e duro. Na forja fica brilhante, quente e maleável.
Se retirar da fornalha volta a ser, lentamente, o
que era antes. Tudo o que somos depende de
estarmos em Cristo. Se estivermos fora de Cristo
ou Cristo fora da igreja, nada seremos senão ferro
enferrujado: escuro, frio e duro. Agora, morno é o
quente que foi resfriado pela era glacial do fim dos
tempos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz às igrejas. Amém.
Glenio Fonseca Paranaguá

