ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DIA 23/02
Agenor Nunes de Carvalho
Aparecida Germanovix
Edson Gibellato
Marcia Kioko Tanaka Guandeline
DIA 24/02
Patricia Ribeiro de Avila
Samuel Gongora Vicente
Valeria Gomes
DIA 25/02
Barbara Barcellos Loeffler
Carlos Marcel Moreno
Claudiana Paula Ferreira Ramos
Elcio Betim
Patricia Moreira Filgueiras Santos
Valdemar Moreno Bonilha
DIA 26/02
Danielle de Moura Feitosa
Fabiani Souza Fiuza Semusato
João Evanir Tescaro Junior
Lincoln Ezequiel Porto Lopes
Maria Helena Rodrigues Carvalho
DIA 27/02
Alessandra Almeida Gerber Oliveira
Ana Silvia Loureiro Batista
Celia Campos Bemvenho
Dalva Ferreira Fernandes
Marisa Aparecida S. Wilnerzon Thorn
DIA 28/02
Ana Paula Parra Diehl
Flavia Lucia Bazan Bespalhok
Henrique Muller Delamura
Marli Hotz Lopes
Noelia dos Santos de Assis
Rosemari Cianca

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

ACAMPA DE BARRACAS COM AS FAMÍLIAS
Tema: “Todo aquele, pois, que ouve estas
minhas palavras e as pratica será comparado a
um homem prudente, que edificou a sua casa
sobre a rocha.” Mateus 7:24.
0 a 5 anos : Livre
6 a 12 anos: R$ 50,00
A partir de 13 anos: R$ 75,00
Início: 14 horas no dia 14 de março e término
às 14 horas no dia 15 de março. Inscrições com
Kelli e Sandra (Ministério Infantil/Juniores).

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.

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.

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.

ADOLESCENTES
Informamos que as células com os
adolescentes e pais retornaram todas as
Segundas, 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.

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 23/02

DIACONIA

DOMINGO 01/03

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

DOMINGO 23/02

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

DOMINGO 01/03

9h00 - Valter e Maria
18h30 - Valter 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
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Rua Guilherme Farel, 230
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AS BENÇÃOS DA TENTAÇÃO - PARTE 1
Não é possível um cristão viver neste mundo sem ser tentado. A tentação é
algo que nunca devemos estimular, mas que sempre devemos esperar. A tentação
faz parte de nossa humanidade e mais especificamente, de nossa vida cristã. Não há
cristianismo autêntico sem tentação constante. E quanto mais santa é uma pessoa,
mais tentada ela será. As almas mais nobres são as mais tentadas. O diabo é um
esportista e aprecia os grandes lances. Nenhum ladrão que se preza, se interessa
por bugigangas. Ninharias não fazem parte da estratégia dos grandes assaltos. São
as jóias preciosas que exigem os esquemas mais elaborados para furtá-las. Não
existe ordem tão sagrada nem lugar tão secreto nos quais não haja tentação. Quanto
mais alguém se eleva nos degraus da santidade, mais exposto ficará aos projéteis
da tentação. Jesus foi tentado não porque era mau, mas porque era importante.
A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
Mateus 4:1.
A tentação faz parte da operação do Espírito na nossa vida. Santo Amonas disse
com muita propriedade: “Se Deus não nos amasse, não nos enviaria tentações. Para
os fiéis , a tentação é necessária, pois todos aqueles que estão livres da tentação
não se encontram entre os eleitos”. Nada nos conduz tanto à dependência de Deus
como a tentação. Se não houvesse a possibilidade da queda, certamente haveria
uma suficiência arrogante que descartaria a dependência de Deus. O Arcebispo
François Fenelon afirmava que as tentações são limas que nos livram de grande parte
da ferrugem da nossa auto-confiança. Somos motivados à vida confiante em Deus,
na medida da nossa fraqueza. Assim, toda tentação é uma oportunidade de nos
aproximarmos de Deus. As tentações desvendam o que somos e nos fazem recorrer
à soberania da graça de Deus. Então, ele me disse: A minha graça de basta, porque
o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas
fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2Coríntios 12:9. Nada
conduz tanto à verdadeira humildade, como a tentação. Ela nos ensina como somos
fracos. E para a fé cristã, somente os fracos são verdadeiramente fortes.
Samuel Rutherford mostrava que a maior tentação provinda do inferno é
a de viver sem tentação. Esta arrogância espiritual pretende descartar Deus na
autonomia de uma vida tranqüila. Se não temos tentação, também não precisamos
sujeitar-nos à vontade de Deus. Sabemos que a tentação não é pecado, mas é
um chamado para a batalha da fé. Nós só iremos levantar os olhos para cima, na
direção de Deus, quando nos sentirmos carentes de sua ajuda. Assim sendo, minhas
tentações sempre me estimulam a buscar a infinita misericórdia de Deus. A tentação
é a matéria prima com que são feitos os pavimentos do caminho cristão. Se você
nunca for tentado, jamais poderá recorrer à graça de Deus, a fim de poder resistir às
investidas permanentes do pecado. Provas e tentações não nos enfraquecem, mas
apontam os nossos pontos fracos, de sorte que possamos apelar para a suficiência
da graça e deste modo nos fortalecer. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas
injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo.
Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte. 2Coríntios 12:10.
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 4 - DEUS É REALMENTE JUSTO?
Vocês cansaram o Senhor com suas
palavras. “De que maneira o cansamos?”, vocês
perguntam. Vocês o cansaram dizendo que todos
que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor
e que ele se agrada deles, e também ao perguntar:
“Onde está o Deus da justiça?”. Malaquias 2:173:6.
Uma das questões mais desafiadoras para
a mente humana é tentar conceber Deus em sua
capacidade intelectual. Tentar conciliar o senso
de justiça humana com a justiça de Deus é uma
tarefa absurdamente impossível para qualquer um
de nós. A primeira razão é porque o ser humano,
por mais inteligente que seja, é um ser limitado
em todos os sentidos. A segunda razão é porque
Deus é o Deus incognoscível, a menos que queira
se revelar. A terceira razão é que se submeter à
soberania de Deus é uma questão de fé e não de
intelecto.
Diante das atrocidades conhecidas
na história do homem e dos eventos naturais
destruidores do próprio ser humano, a questão
agoniante para a mente é que se Deus é bom,
porque existe o mal? Como pode a maldade
prosperar sendo o mundo dirigido por um Deus
bondoso, soberano e todo-poderoso?
O profeta Malaquias agora refere
sua exortação contra o povo por sua falta de
contentamento e fé na Palavra de Deus. A
expectativa de Israel era que Deus manifestasse
o Seu poder e colocasse Seu povo sobre todas as
nações. “Onde está o Deus do juízo?”. Porque Deus
não envia sua punição ao ímpio e abençoa o justo?
Veja o Salmo 73.1-13.
A mente humana tenta dar algumas
respostas para essas perguntas. O Deísmo tenta
responder afirmando a existência de Deus através
da razão, acreditando que o universo foi criado por
uma mente superior, mas deixa que este mundo e
as pessoas sigam um curso natural sem qualquer
intervenção da Sua parte. O Deísmo nega que Deus
se revele ao homem, e ensina que tudo deve ser
avaliado pela razão.
Já o Agnosticismo ignora tudo o que não
está sob o domínio dos sentidos. No agnosticismo,
presume-se que a compreensão dos problemas
metafísicos, como a existência de Deus, “é
inacessível ou incognoscível ao entendimento
humano na medida em que ultrapassam o método
empírico de comprovação científica”. Assim, o
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conhecimento da existência de Deus é considerado
impossível para agnósticos teístas ou ateístas.
Ao contrário do Teísmo o qual afirma a
existência de um único Deus, de caráter pessoal
e transcendente, soberano do universo e em
relacionamento com a criatura humana, o Ateísmo
nega a existência de Deus, ou de qualquer
experiência transcendental. O ateu só acredita
naquilo que pode ser provado pela ciência e, desse
modo, rejeita os fenômenos baseados na fé. “A
principal diferença entre o ateísmo e o agnosticismo
é que o ateu não acredita em deuses e nega suas
existências, enquanto o agnóstico afirma que não
há certeza se os deuses existem ou não.”
O profeta Malaquias indica que a falta de
fé de Israel em Deus, beirava ao deísmo quando
questionaram o Seu amor (1.2), Sua honra e
grandeza (1.14; 2.2), Sua justiça (2.17) e Seu
caráter (3.13-15). Essa visão capenga a respeito de
Deus produziu uma arrogância e fez que o culto a
Deus fosse realizado com enfado, o que insultava o
Senhor ao invés de adorá-Lo (1.7-10; 3.14).
Por último, temos visto no meio
“evangélico” duas vias de interpretação bíblica que
são o Teísmo Aberto e a Teologia Relacional. Em
suma, afirma-se que Deus não pôde evitar coisas
ruins ou boas no futuro, pois Ele não conhece o
amanhã, não tem controle ou dirige a história, e não
tem poder para cumprir Sua vontade. Essas vias de
pensamento chocam-se diretamente com o que a
Bíblia nos ensina sobre a onisciência, a onipotência,
a onipresença e soberania de Deus.
Entretanto como podemos equalizar em
nossa mente a existência da maldade no mundo e a
soberania de um Deus bondoso? Nenhum dos dois
aspectos podem ser negados, ou seja, que Deus é
todo-poderoso e bom, e que a maldade existente
no mundo muitas vezes passa aparentemente sem
castigo. Não é desconhecida para nós a existência
de filhos de Deus que passam por diversos
problemas em sua vida.
Disse Jesus: Pois ele faz nascer o seu sol
sobre maus e bons e faz cair chuva sobre justos
e injustos. Mateus 5.45. O rei Salomão escreveu:
Tudo sucede igualmente a todos; o mesmo sucede
ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao
impuro; assim ao que sacrifica como ao que não
sacrifica; assim ao bom como ao pecador; ao que
jura como ao que teme o juramento. Eclesiastes 9:2
Então a pergunta do povo volta da seguinte

forma: Vale a pena servir a Deus sendo que
parece não haver diferença entre o que o serve
e o que não o serve? O povo que retornou da
Babilônia, via agora as nações ao redor, servindo
ídolos ricos, fortes e desfrutando de tudo o que é
considerado bom neste mundo, e eles mesmos,
que eram o povo de Deus, cheios de desejos de
realizações, submissos ao império Persa, se
arrepiavam e diziam “Deus não se importa com
coisas humanas; tudo acontece pelo acaso, e
não são governadas pelo juízo de Deus; antes, as
pessoas más agradam a Deus. Onde está o Seu
justo julgamento?
A resposta é que, mesmo que não
entendamos muitas vezes a razão de coisas que
acontecem conosco ou com outras pessoas, a
matéria é de fé. Deus continua sendo justo, todopoderoso, santo, e que nada há que escape dos
seus planos.
Ou desprezas tu as riquezas da sua
benignidade, e paciência e longanimidade,
ignorando que a benignidade de Deus te leva ao
arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e
teu coração impenitente, entesouras ira para ti
no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus;
O qual recompensará cada um segundo as suas
obras; a saber: A vida eterna aos que, com
perseverança em fazer bem, procuram glória,
honra e incorrupção. Romanos 2:4-7. No dia em
que Deus há de julgar os segredos dos homens,
por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho.
Romanos 2:16.
Deus então dá a resposta do
questionamento de Israel: “Vejam! Envio meu
mensageiro, que preparará o caminho diante de
mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês
buscam virá a seu templo. O mensageiro da
aliança, por quem vocês anseiam, certamente
virá”, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:1.
Em outras palavras fica assim: Vocês
estão querendo justiça? Muito bem, começarei a
executar minha justiça aqui em casa. É o que diz
o apóstolo Pedro: Porque já é tempo que comece
o julgamento pela casa de Deus; e, se primeiro
começa por nós, qual será o fim daqueles que
são desobedientes ao evangelho de Deus? 1
Pedro 4:17.
A resposta de Deus aponta para a vinda
de Jesus Cristo, e que Ele como fogo ardente que
refina o metal, ou como sabão forte que branqueia
as roupas, sentaria como refinador de prata para
queimar toda impureza. Somente assim Deus se
agradará novamente das ofertas do povo de Judá

e do povo de Jerusalém, como no passado. (Ml
3:4). O culto que agrada a Deus precisa passar pela
cruz para que seja aceitável. Somente através do
sangue de Jesus Cristo derramado podemos ser
purificados de todo o pecado e permanecermos
na Sua presença como adoradores.
O profeta pergunta: quando ele vier? Quem
permanecerá em pé em sua presença quando
ele aparecer. (Ml 3:2,3). Naquele dia, eu julgarei
vocês. Não demorarei para testemunhar contra
todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos.
Falarei contra aqueles que roubam o salário de
seus empregados, que oprimem as viúvas e os
órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus
direitos, pois essas pessoas não me temem, diz
o Senhor dos Exércitos. (Ml 3:5).
Deus não tardará a exercer seu juízo final
e somente através da justiça do Cordeiro é que o
cristão poderá permanecer em pé. Deus mesmo
diz: Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso
vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram
destruídos. Malaquias 3:6.
Onde os teus olhos estão fixos? Deus
ressuscitou a Jesus Cristo pelo Seu poder,
vencendo a morte e o inferno, exercendo o juízo
e justiça sobre o pecado nos redimindo para si
mesmo. De maneira soberana Deus nos elegeu
para sermos dEle sem que houvesse em nós
alguma coisa que nos desse valor. Lembremos do
que Deus disse à igreja em Éfeso em Apocalipse
2:2-5.
Voltemos ao Salmo 73 e vejamos a
segunda parte da confissão do salmista quando
seus olhos se voltam para Deus. Quando tentei
entender tudo isso, achei muito difícil para mim,
até que entrei no santuário de Deus, e então
compreendi o destino dos ímpios... A quem tenho
nos céus senão a ti? E na terra, nada mais desejo
além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu
coração poderão fraquejar, mas Deus é a força
do meu coração e a minha herança para sempre.
Os que te abandonam sem dúvida perecerão; tu
destróis todos os infiéis. Mas, para mim, bom é
estar perto de Deus; fiz do Soberano Senhor o
meu refúgio; proclamarei todos os teus feitos.
Salmos 73:16-28
A conclusão é que a despeito deste mundo
mal Deus continua sendo Deus. Ele é o Deus justo
e justificador dos que nEle creem; soberano e
bondoso em todo o tempo. Jesus Cristo voltará e
julgará este mundo. Ele é soberano e seu caráter
não muda. Vale a pena servir ao Senhor, Aleluia!
Eric Gomes do Carmo

