ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 09/02
Aparecida da Silva Gomes
Jose Donizete dos Santos
DIA 10/02
Ricardo Moritz Depaz
Sidronia Cerqueira Paranaguá
DIA 11/02
Debora Pinto dos Santos Mariani
João Paulo Casarini Junior
José Augusto Teles Santana
Walter Luca
DIA 12/02
Leandro Zlatanof F. Fuchs
Larissa Deliberador Francescon
Maura Cristina Coelho Lima
Renata Porto Lopes
DIA 13/02
Carlos Henrique Buscariolo
Carmen Charles Malafaia Paranaguá
Christiano Gonçalves Faria
Mamy Hatakeyama Francisquini
Manoel Barros de Azevedo
Tiago Henrique Torres
DIA 14/02
Glenio Fonseca Paranaguá
Lizanea Bertalha
Luiz Antonio Fertonani
Magali Arlete Zanella Abraham
Paulo Junior de Jesus
Ricardo Abdallah El Hosni
Roseli Seehagen
Sebastião da Silva Barcaro
Tilce Maia de Oliveira
DIA 15/02
Ana Paula Barreiro Silva
Ariana Barrozo Pullin de Araujo
Dulcineia Sabatini Bacchi
Janete Azevedo Santos

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.

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 retornaram a
acontecer, semanalmente, com inicio 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!

BATISMO E TRANSFERÊNCIA
Dia 1 de março teremos início ao curso de
integração para candidatos ao batismo e
aqueles que serão recebidos por transferências.
As aulas terão 12 (doze) encontros, sempre às
17 horas do domingo, com início dia 1 de março.
Os candidatos, necessariamente precisarão
participar dos encontros, para no dia 31 de
maio serem batizados, quem for batizar e,
transferidos quem for de transferência.
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 Fernanda
Bonesi 43 99960-5241.

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.

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.

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.

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 09/02

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

DIACONIA

DOMINGO 16/02

9h00 - Mario Rocha Filho
18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá

DOMINGO 09/02

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

DOMINGO 16/02

9h00 - Valter e Marjorie
18h30 - Valter e Marjorie

HORÁRIOS DE CULTO
DOMINGO

piblondrina

SÁBADO

4ª FEIRA

15h00 - Oração e Comunhão
19h30 - Oração

9h00 - Estudo Bíblico
18h30 - Culto

PIBLONDRINA1

19h30 - Culto de Jovens
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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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A SOLITUDE E A FOME DA ALMA
Todos nós temos fome de alimento sólido todos os dias. Fome biológica. Nosso
organismo carente, a seu modo fala, pede o socorro energético. A falência celular
ou apenas o estômago vazio apela pelo suprimento que satisfaça a desnutrição
momentânea – o que nos mantém ativos em busca de mais alimento. A fome é
este estado biológico que demanda nutrição adequada para que se mantenha vivo o
organismo.
Todavia, o apetite emocional das pessoas não tem esta lógica. Quando
constatamos uma fome de aceitação, que acaba traçando tudo o que parece apetecível
ao ego faminto, para, de alguma maneira, tentar satisfazê-lo, nascem dinâmicas
imponderáveis. O que vemos por aí são estados de uma raça insaciavelmente faminta,
sempre gemendo por carência de amor e angustiada como indigente.
A alma sofre demais com o isolamento. Fomos criados para uma vida relacional
de afeto, preferivelmente com toques que o simbolizem. Permanecer numa ilha
sozinhos é insuportável. Pior ainda parece ser o convívio com o próprio anonimato em
meio a uma multidão de solitários. Esse mundo sem alguma prosa de valor, aqui e ali,
é um deserto barulhento; por outro lado, não ser ninguém no terreiro da senzala é um
horror. É como viver no ostracismo, viver como exilados de aceitação, de significado.
Deixe-me perguntar: onde você tem buscado nutrição para a sua alma? Só não
venha com conversa fiada. O que tem matado a sua fome de ser aceito (a)? Onde tem
construído a sua identidade pessoal? Em si mesmo, nos outros ou no amor incondicional
de Abba?
A era glacial do amor, prevista por Jesus, já chegou. As amizades verdadeiras são
raras neste planeta, que só se aquece pela fome das vantagens. Ainda hoje estive com
uma vítima do bilhete premiado. Estava abatidíssima. É sempre a mesma e surrada
tática, mas a ganância cega a vítima, que vê no lucro a esperteza. De algum modo, é
mais uma alma faminta de aceitação.
Desde que em solitude fui impulsionado a considerar-me aceito por Aquele que
me quer sem motivo aparente, ainda que eu jamais o tenha querido voluntariamente;
desde que me foi revelado que o amor de Abba não é uma troca de favores e que sua
vigência não tem tempo de validade, minha alma passou por um estágio de nutrição
sem precedentes.
Agora que estou começando a comer essa papinha de bebê para a alma (mas sem
esse papo furado da reciprocidade bancária, segundo a qual precisamos corresponder à
vantagem obtida – neste caso a esmola da graça), fiquei muito feliz com a descoberta
de Gerald Coates quando disse: “Deus não está decepcionado com você, porque Ele
nunca teve ilusões a seu respeito”. Que maravilha de cardápio…
Permanecer quieto no colo amoroso do Pai é uma façanha fora de série. É o
filho aceito pela graça plena que parou de se debater no vazio da fome da alma. Nada
pode ser mais significativo do que nutrir sua personalidade com este amor destituído
de exigências, correspondências ou reciprocidades virtuosas. Lembre-se do brado de
David Seamands: “… a virtude não produz a relação com Deus. É a relação com Ele que
gera a verdadeira virtude”. Sente-se à mesa do banquete e celebre com Abba a festa da
sua adoção eterna. Pare de exigir a sua perfeição; Ele o (a) ama sempre
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
SALVOS PARA UMA VIDA DE SANTIDADE
Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14
Ao falarmos sobre santidade, precisamos
primeiramente entender que somente pode
experimentar a santificação em Cristo Jesus,
quem antes experimentou a salvação em Cristo
Jesus. Tanto a salvação como a santificação são
obras da preciosa graça de Deus em nossas vidas.
Para fazermos parte da família de Deus, para
sermos chamados de seus filhos, precisamos
nascer de novo. Quando cremos em nossa morte
e em nossa ressurreição em Cristo, ganhamos
uma nova dimensão de vida. Se alguém está em
Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já
passaram, eis que tudo se fez novo 2. Coríntios
5:17. Porque cremos nessa graça maravilhosa
dada pelo Pai para cada um de nós, ela mesma
continua operando em nosso interior, nos
chamando para buscar uma vida de santidade.
Por que esta declaração é tão
contundente? Por um único motivo: Deus é Santo,
Santo, Santo. O caráter e a essência de Deus
são de santidade. Qual foi o propósito de Deus
em nos eleger em Cristo antes da fundação do
mundo? Ele nos elegeu Nele antes da fundação
do mundo para sermos santos e irrepreensíveis
diante dele e em amor Efésios 1:4. Esse foi e é
o seu propósito: sermos santos e irrepreensíveis
diante Dele.
Na santificação, a Trindade está envolvida.
Tudo que Deus Pai fez na bendita pessoa de seu
Filho tem como finalidade a nossa santificação.
E o mesmo Deus de paz vos santifique
completamente. E todo o vosso espírito,
alma e corpo sejam plenamente conservados
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo. Fiel o que vos chama, o qual
também o fará 1 Tessalonicenses 5:23-24. Deus
Filho também está envolvido nessa maravilhosa
obra. Vós maridos, amai as vossas mulheres,
como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se
entregou por ela, para a santificar, purificando-a
pela lavagem da água pela palavra Efésios
5:25-26. Deus Espírito Santo. ... porque Deus
vos escolheu desde o princípio para salvação,
pela santificação do Espírito e fé na verdade 2
Tessalonicenses 2:13b.
Dr. Martyn Lloyd-Jones disse: “Não conheço
nada tão sublime quanto a compreensão dessa

ANOTAÇÕES
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grande verdade de que as três benditas Pessoas
da Trindade têm cooperado a fim de que um verme
como eu pudesse ser resgatado e redimido, e
fosse aperfeiçoado, para estar na presença de
Deus no juízo.”
O que significa apalavra “santo”? No
Velho Testamento, segundo alguns estudiosos,
ela significa “brilhar” como uma luz radiante,
resplandecente, enquanto outros afirmam que
significa “cortar, separar”. Ambos os significados
podem ser colocados juntos, pois os dois sentidos
entram na questão da santificação. Realmente, há
um corte, há uma separação, e, sim, a verdadeira
santificação também envolve um resplendor.
Talvez o mesmo resplendor que foi visto no rosto
de Moisés, depois de estar na presença de Deus
no Monte Santo. Há na santidade este tipo de
resplendor, algo da glória Shekinah. Já no Novo
Testamento, todas as diversas palavras trazem
a ideia de separação ser colocado à parte para
Deus e Seu serviço.
Atualmente, temos visto no povo
chamado cristão uma negligência generalizada
à santidade, um comodismo do inferno,
uma total conformação ao sistema maligno
deste mundo. Não existe mais nas pessoas
a expressão “Maranata”. Em contrapartida, a
palavra nos exorta em Romanos 12:2: Não vos
conformeis com este mundo, mas transformaivos pela renovação da vossa mente, para
que experimenteis qual seja boa, agradável e
perfeita vontade de Deus. Essa palavra é para
o povo cristão, o ímpio não precisa se conformar
com este mundo, pois já está arraigado a ele, mas
nós fomos desarraigados dele, como diz: O qual
se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos
desarraigar do presente século mau, segundo a
vontade de Deus nosso Pai Gálatas 1:4. Porém,
podemos sim ser conformados com este mundo
se não levarmos Deus e a sua Palavra a sério.
Será que Deus nos desarraigou deste
mundo para vivermos conformados a ele?
De modo nenhum, como dizia F. F. Bruschi: “a
santificação é a conformação progressiva à
imagem de Cristo aqui e agora”. A maior evidência
de salvação é transformação de vida, um coração
quebrantado que tem nojo e uma incomodação

total ao pecado. Onde não há busca de santidade,
não há evidência de salvação.
A primeira batalha que todo cristão
enfrenta é na área do pensamento: assim
como pensa, assim ele é Provérbios 23:7a.
Você é o que você pensa, o pensamento gera
o comportamento. Charles Swindoll disse que
“as ações que vão saindo de dentro de nós,
são exatamente os pensamentos que foram
entrando, ou seja, nós nos tornamos aquilo que
pensamos”. Se você quer uma vida santa, precisa
preservar a sua mente. O que tem ocupado a sua
mente? A lâmpada do corpo são os olhos, se os
teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz.
Se porém os teus olhos forem maus, todo teu
corpo estará em trevas. Portanto se a luz que
há em ti são trevas, quão grande são essas
trevas (Mateus 6:22-23).
Tudo que absorvemos para dentro
do coração através da janela dos sentidos
determinará a qualidade da nossa mente.
Podemos somente seguir dois caminhos:
termos uma mente santa conformada com a
vontade, com os propósitos e os desígnios de
Deus, pensando nas coisas que são lá do alto
Colossenses 3:1 ou, uma mente conformada
com este mundo, que envergonha nosso
testemunho como cristão.
O inimigo de nossas almas transformou
a mente humana no ponto central de seu
ataque. As ações mais insidiosas dirigem-se à
mente, ao atingir nosso modo de pensar, ele é
capaz de manter nossa vida em nível medíocre
nos levando para longe da presença santa do
Senhor. No demais irmãos meus, fortalecei-vos
no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos
de toda armadura de Deus, para que possais
estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Pois não temos que lutar contra a carne e o
sangue, e sim, contra os principados, contra
as potestades, contra os poderes deste mundo
tenebroso, contra as forças espirituais da
maldade nas regiões celestes Efésios 6:10-12.
Como podemos vencer essa batalha que
começa na mente? Trata-se de um processo
difícil, longo e exigente, mas os resultados são
doces e profundos. Charles Swindoll propõe
três ações para quem quer realmente derrotar
a mediocridade espiritual e viver uma vida
de santidade na dependência do Senhor:
memorizando, personalizando e analisando a
Palavra de Deus. A palavra de Cristo habite
em vós abundantemente, em toda sabedoria,

ensinando-vos e admoestando-vos uns aos
outros Colossenses 3:16a.
Memorizar é o melhor processo de
higienização mental: substituir pensamentos
derrotistas e negativistas para a apropriação das
mui grandes promessas do Senhor. Escondi a
tua palavra no meu coração, para eu não pecar
contra ti Salmos 119:11.
Personalizar é tomar para si a palavra,
usar os pronomes eu, me, meu, para mim,
sempre que estiver diante de declarações
significativas.
Analisar é assumir responsabilidade,
sair do estado de vítima, questionar a mente e o
porquê dos pensamentos e das ações, analisando
as circunstâncias, para que possamos quebrar
hábitos e vivermos uma vida num plano mais
elevado. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é
verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é
justo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa
fama, se alguma virtude, se há algum louvor,
seja isso que ocupe o vosso pensamento
Filipenses 4:8.
O que muda a sua história é o que você vai
decidir. O alvo da vida cristã é atingir a estatura
da plenitude de Cristo. Maturidade é ser parecido
com Jesus. Santidade é reagir a tudo que Deus
realizou por e em você, por meio de Cristo. Saiba,
irmão, que a soberania de Deus não anula a
nossa responsabilidade. Nossa tragédia, muitas
vezes, é que descansamos tanto na soberania
de Deus, que nos tornamos omissos em nossa
responsabilidade. Precisamos encarar o fato de
que temos uma responsabilidade pessoal por
nossa caminhada rumo à santidade. Podemos
abandonar os hábitos pecaminosos que nos
assolam se realmente desejarmos fazê-lo, ou
seja, se aceitarmos nossa responsabilidade
pessoal por eles.
Santos não são aqueles que nunca
falham, mas os que nunca desistem. Na vossa
perseverança ganhareis as vossas almas Lucas
21:19.
Segundo disse o autor Leonard Ravenhill,
“o maior milagre que Deus pode realizar hoje é
tirar um homem impuro de um mundo impuro,
torná-lo santo e depois colocá-lo de volta no
mundo impuro, conservando-o santo”.
Que o Senhor possa abrir os olhos do
nosso entendimento, para que possamos sair da
mediocridade e vivermos uma vida de santidade
e que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado em
nossas vidas. Amém.
Maurício Marcelo Torres

