ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 16/02
Andreia Aparecida Francisco de Mello
Kamila Maria V. G. Ehrenberger Tell
Newton Cesar Colomera
Sinval Teofilo da Silva
DIA 17/02
Amanda Sichetto Sterza
Bruna Parapinski dos Santos
Marco Antonio Gomes das Chagas
Viviane Castilho de Moraes
DIA 18/02
Alissana Ester Iakmiu Camargo
Claudio Blanco
Elson Gomes da Silva
Fernanda Cristina de Souza
Mauro Alves Ribeiro
Telma Cristina Soares Santos
DIA 19/02
Elaine Cristina Gomes Condado
Gledson Candido Dias
Luciana Adriana Kono de Oliveira
Marcia Denise Brochard
Salvatore Rotunno
DIA 20/02
Arlete Aparecida Barbosa dos Santos
Claudinei Pereira dos Santos
Fernando Tozetti
Francinete Soares Vogt
Guilherme Sasdelli Nunes
Juliana Suzuki Frois
Maria Zuleika Lopes Koritiaki
Wagner Luiz Lepri
DIA 21/02
Alda Reni de Carvalho
Ivanice Rocha
Janaina Melão Delmondes
Maria Catarina Hanel Olivony
DIA 22/02
Antonio Carlos Serra
Nelson Correia Ramos
Ozorio Pelegrini
Vera Lucia Resende Faria
Valdir Demartine de Castro
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 na Colina da Graça,
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 retornaram 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 16/02

DIACONIA

DOMINGO 23/02

9h00 - Mario Rocha Filho
9h00 - Eric Gomes do Carmo
18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá 18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá

DOMINGO 16/02

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

DOMINGO 23/02

9h00 - José e Dulcinéia
18h30 - José e Dulcinéia

HORÁRIOS DE CULTO
DOMINGO

piblondrina

SÁBADO

4ª FEIRA

15h00 - Oração e Comunhão
19h30 - Oração

9h00 - Estudo Bíblico
18h30 - Culto
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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

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 MAJESTOSA REALIDADE DIVINA

O ser humano é um ente racional que pretende explicar as realidades
da vida. Sua ambição vital é conhecer e tentar elucidar os fenômenos
existenciais. O saber e o esclarecer fazem parte de uma tendência inata
da espécie adâmica. Mas todos sofrem com a incompreensibilidade bem
compreensível da inexplicável realidade divina. A finitude lógica não consegue
aceitar absolutamente a espantosa grandeza absoluta da natureza de Deus,
embora não se canse de buscar explicações.
O absoluto é uma realidade sem limites e um termo impenetrável por
definição. Como dizia Sto. Agostinho, “Deus é um círculo infinito, cujo centro
está em toda a parte e cuja circunferência não está em parte alguma. Podemos
saber o que Deus não é, mas os mortais não podem saber o que Deus é”. Por
este motivo, se Deus fosse explicado por uma mente limitada, ele estaria
confinado à abrangência de uma fronteira que não pode ser absoluta.
Deus é absoluto, mas não está em tudo. Ainda que a matéria tenha sido
criada por Deus, Ele não é a criação. Como Criador, Ele cria todas as coisas,
todavia a criatura não é o Criador. O panteísmo não se caracteriza como
atributo divino. Deus não é tudo, mas criou tudo. Por necessidade coerente,
Deus é a causa de todas as causas, sem nunca ter sido causada. Ele é o único
que é, e se Ele não fosse quem é de fato, coisa alguma poderia existir. Ele não
necessita de nada, mas todas as coisas necessitam dEle.
A W Pink dizia que “Deus não pode mudar para melhor, pois é perfeito;
e, sendo perfeito, não pode mudar para pior”. A sua imutabilidade fala de sua
perfeição, infinitude e aseidade. Ele não pode ser envolvido por qualquer
conceito, sob qualquer aspecto, nem carece de qualquer coisa para ser quem
é. Todas as razões de Deus provêm do próprio ser não-criado de Deus. Nada
lhe foi acrescentado, nada lhe pode ser tirado e nada muda em sua essência
eterna.
Foi por isso que Tomás de Aquino se mostrou tão categórico: “o
máximo que conhecemos de Deus é nada em relação ao que Ele é”. Um
deus compreendido não é Deus. “Sempre que Deus está em ação, acontece
o inexplicável”. O homem pode encontrar-se com Deus, mas nunca poderá
explicá-lo.
Nenhuma palavra da Escritura Sagrada procura explicar a pessoa de
Deus, pois ela é tida como certa. Deus é a melhor prova de si mesmo e a sua
criação um atestado do seu poder e divindade. Como disse o pensador: “se
a jóia pressupõe a existência de um joalheiro, o universo, necessariamente,
fala da presença do seu Criador absoluto, que não pode ser explicado pela
criatura, mas pode ser adorado pelos seus filhos extasiados com a majestosa
grandeza da realidade divina”
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
NÃO HÁ SALVAÇÃO FORA DA CRISTO
Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho; não com sabedoria de palavra,
para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas
para nós, que somos salvos, poder de Deus. 1Co 1:17,18

Por isto, a importância de compreendermos,
o sentido eterno desta grande decisão de nossas
vidas: A decisão por Cristo, e o significado da
obra da Cruz. Em sua carta aos coríntios, Paulo
chama a nossa atenção para que não preguemos
o evangelho com sabedoria de palavra, com a
nossa astúcia e eloquência, mas, que preguemos
o Evangelho, com a ousadia da Palavra da Cruz,
a qual se manifesta pelo Poder de Deus. Observe
que há evangelho e Evangelho. Cruz e cruz.
Por este motivo, carecemos do
discernimento do alto, a fim de que não sejamos
enganados e não enganemos ninguém com um
evangelho que não passa pela Cruz de Cristo e o
seu poder regenerador. “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;” Rm.1.17.
Ainda falando sobre os perigos de um
falso evangelho, em sua carta aos Gálatas, assim
escreve Paulo: “Admira-me que estejais passando
tão depressa daquele que vos chamou na graça
de Cristo para outro evangelho, o qual não é
outro, senão que há alguns que vos perturbam
e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas,
ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu
vos pregue evangelho que vá além do que vos
temos pregado, seja anátema. Assim, como já
dissemos, e agora repito, se alguém vos prega
evangelho que vá além daquele que recebestes,
seja anátema.” Gl.1.6-12
Para os romanos, a cruz era apenas um
instrumento de execução da pena de morte. Para
os judeus, era um símbolo de maldição. “Cristo
nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele
próprio maldição em nosso lugar (porque está
escrito: Maldito todo aquele que for pendurado
em madeiro)”. Gl.3.13. Mas, para os salvos, Paulo
diz à igreja de Corinto: “Certamente, a palavra
da cruz é loucura para os que se perdem, mas
para nós, que somos salvos, poder de Deus.”
1ª.Co.1.18.
Na apresentação do livro: Sermões Sobre a
Cruz de Cristo, de C.H.Spurgeon, assim está escrito:
“A cruz era, em seu propósito inicial, um instrumento
de morte torturante a escravos que cometiam

ANOTAÇÕES
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graves delitos. Hoje ela glamourosamente enfeita
camisetas, acessórios de moda, é tema de
tatuagens e identifica os templos cristãos. E esse
uso popular a tem esvaziado de seu verdadeiro
significado: Foi nela que “Encontraram-se a graça
e a verdade, a justiça e a paz se beijaram” (Salmo
85.10). No sacrifício expiatório de Cristo, a merecida
punição pelo pecado, que a justiça do Deus santo
exigia, foi totalmente cumprida. Por meio desse
sacrifício, há reconciliação com o Pai e livre acesso
à Sua presença.”
O ápice do ministério de Jesus Cristo aqui
na terra, sempre foi o de pregar o Evangelho para
a salvação dos perdidos. “Percorria Jesus toda a
Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando
o evangelho do reino e curando toda sorte de
doenças e enfermidades entre o povo.” Mt.4.23.O
sacrifício foi eficiente, suficiente e eficaz para a
salvação da humanidade. Para tanto, Ele cumpriu
inteiramente o plano de salvação e foi obediente
até a morte, e morte de cruz. (Fl.2:8).
A morte de Cristo na cruz foi substitutiva.
Ele morreu a nossa morte para nos dar a Sua
vida. Quem deveria morrer na cruz, éramos nós,
pecadores, pois, o salário do pecado é a morte,
(Rm.6:23). Nós tínhamos uma dívida de pecado
com o Criador, mas a ira de Deus recaiu sobre o
seu Filho Unigênito. Para quê? Para nos salvar.
“Deus estava em Cristo reconciliando consigo
o mundo, não imputando aos homens as suas
transgressões.” 2ª.Co.5.19.
Reconciliação essa, que teve início no
exato momento em que o pecado foi entronizado
no mundo por meio da desobediência de Adão.
A ponto, de Deus ter usado o Profeta Isaias para
revelar aos homens, o seu plano:
“Certamente, ele tomou sobre si as nossas
enfermidades e as nossas dores levou sobre si;
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e
oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas
transgressões e moído pelas nossas iniquidades;
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e
pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós
andávamos desgarrados como ovelhas; cada um
se desviava pelo caminho, mas o SENHOR fez
cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi

oprimido e humilhado, mas não abriu a boca;
como cordeiro foi levado ao matadouro; e, como
ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele
não abriu a boca.” Is.53.4-7.
A genuína obra da Cruz, consiste na vitória
de Cristo sobre a morte. Ele ressuscitou! A nossa
velha natureza humana (herdada de Adão) foi
crucificada com Cristo, a fim de que o pecado
não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele
deixássemos de ser escravos. Quando morremos
com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. E,
como morremos em Cristo e, Ele venceu a morte
e ressuscitou, nós também ressuscitamos Nele
e assim cremos que também com ele vivemos.
(Rm.6.6-8).
Assim como Deus proveu o cordeiro para
ser sacrificado e substituir Isaque no Monte
Moriá, assim também Ele já proveu, desde antes
da fundação do mundo, (1ª.Pe.1:20) o sacrifício
do Cordeiro Santo, para verter o Seu sangue em
nosso lugar, a fim de nos justificar, reconciliar e nos
salvar. “Porque, se nós, quando inimigos, fomos
reconciliados com Deus mediante a morte do
seu Filho, muito mais, estando já reconciliados,
seremos salvos pela sua vida;” Rm.5.10.
O Evangelho de Cristo é a manifestação
encarnada do poder de Deus para a salvação de
todo aquele que crê, e, consiste em que Deus
prova o seu próprio amor para conosco pelo fato
de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores. Rm.5.8.
“Caifás, porém, um dentre eles, sumo
sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo:
Vós nada sabeis, nem considerais que vos
convém que morra um só homem pelo povo e
que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele
não disse isto de si mesmo; mas, sendo sumo
sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus
estava para morrer pela nação e não somente
pela nação, mas também para reunir em um só
corpo os filhos de Deus, que andam dispersos.”
Jo.11.49-52.
Por isso, que o verdadeiro Evangelho vem
carregado pelo Poder de Deus, que nos fez morrer
juntamente com Cristo, por meio da nossa atração
e inclusão em seu corpo na Cruz, nos dando uma
nova vida na ressurreição, juntamente com Ele.
Não há Evangelho sem Cristo e sem Cruz.
Deus veio em nosso socorro por meio de Seu Filho
amado, que se fez homem para tirar o pecado do
mundo.
No entanto, há tentativas de se pregar
outro evangelho, no sentido de desviar a nossa

atenção do verdadeiro Evangelho, acrescentando
“mais” alguma coisa, à obra vicária, ou apresentar
“adornos” do mundo, como se o Evangelho
precisasse de algo mais para alcançar o coração
do homem. O resultado, é que as mentes dos
homens são desviadas para longe do Evangelho,
ora para o pregador, ora para algum assunto
completamente insignificante, que até afagam a
alma, mas trazem consequências de dimensões
catastróficas para a salvação do homem.
Aos Colossenses, Paulo também faz
um alerta: “Cuidado que ninguém vos venha
a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas,
conforme a tradição dos homens, conforme os
rudimentos do mundo e não segundo Cristo;”
Cl.2.8
Nenhum poder de salvação eterna há na
“sabedoria de palavras”, fora da Cruz de Cristo.
Os ouvintes podem até levar para casa, belas
filosofias, porções encantadoras de poesias,
metáforas muito bem elaboradas e estórias
divertidas, porém, isso não leva ninguém à
eternidade com Deus.
Jamais devemos desviar os nossos olhos
de Jesus. O governo está sobre os seus ombros.
Ele é o Nosso Maravilhoso Conselheiro, Deus
forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. (Is.9.6).
Ele amorosamente reuniu em Seu corpo todos
os filhos de Deus. Por isso, a importância da Obra
da Cruz. “Pois o amor de Cristo nos constrange,
julgando nós isto: um morreu por todos; logo,
todos morreram. E ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais para si
mesmos, mas para aquele que por eles morreu e
ressuscitou.” 2ª.Co.5.14-15.
“Certamente, a palavra da cruz é loucura
para os que se perdem, mas para nós, que
somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito:
Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a
inteligência dos instruídos. Onde está o sábio?
Onde, o escriba? Onde, o inquiridor deste século?
Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria
do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o
mundo não o conheceu por sua própria sabedoria,
aprouve a Deus salvar os que crêem pela loucura
da pregação. Porque tanto os judeus pedem
sinais, como os gregos buscam sabedoria; mas
nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo
para os judeus, loucura para os gentios; mas
para os que foram chamados, tanto judeus
como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus
e sabedoria de Deus.”1ª.Co.1.18-24. Amém!
Mario Rocha Filho

