ANIVERSARIANTES DA SEMANA
DIA 19/07
Ana Marcia Curtti
Aparecida Geremias
Emilia Scarpin
Fernando Gonçalves de Oliveira
Maria de Lourdes Bockhorny
DIA 20/07
Ana Claudia A. Hauly
Aracy Manenti
Benedita Moreira
Debora Campos Pereira
Linita Maria Botareli Zanoni
Luis Alberto Okano
Marisa Cardoso de Matos
Marisa Cardoso de Matos da Silva
Tarciso Rodrigues Silva
Waldyr Simões da Gloria
DIA 21/07
Aparecida de Cassia da Silva
Jessica Tomeleri Tolomeu
Mariana Moura do Carmo
Walter Wallace Muller
DIA 22/07
Amaro Lucas da Silva
Bruno Fernandes Scaquetti
Bruno Souza Messas Ruiz
Claudia Alice G. Fernandes Tabbert
Cristiana Germanovix Cardoso
DIA 23/07
Ademar Carlos Miranda
Antonio Aparecido Casciola
Elaine Cristina Lopes Pelegrini
Elisabete da Silva Marson
Eni Borges do Rosario
Tereza Coelho da Silva
DIA 24/07
Cleide Leni Silva Melo Santos
Maria Gonçalves Ribeiro
Raquel Faria Silva
DIA 25/07
Olga Kintschev Zucoloto
Rubens Martins de Almeida

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

COMUNICADO IMPORTANTE!

Estamos num momento crítico e como igreja
precisamos dar exemplo. O momento exige
cuidados e posição. Por decreto do Governador
ESTÃO SUSPENSAS TEMPORARIAMENTE AS
REUNIÕES DA IGREJA, GRUPOS E OS CULTOS
PÚBLICOS, ficando apenas as reuniões com as
pessoas responsáveis pela transmissão dos cultos
online. Pedimos aos irmãos que continuem em
intercessão por este momento o qual nosso país
esta passando. Informaremos em nossos canais
e redes sociais quaisquer mudanças futuras em
relação aos cultos públicos aqui no templo. Para
mais informações acesse nossas redes sociais.
YouTube: PIBLONDRINA1
Instagram: piblondrina
Twitter: @PIBLONDRINA
WhatsApp\Telefone: (43) 99996-8579
E-mail: ministerial@palavradacruz.com.br

DOAÇÕES

A Primeira Igreja Batista em Londrina está
disponibilizando a chácara Colina da Graça Rua
Guilherme Farel, 230 Gleba Palhano das 8 às 12
horas, de segunda a sexta feira para recebimento
de alimentos e outras doações. Teremos um
funcionário pronto a atender via interfone, o
mesmo abrirá o portão e voce poderá deixar sua
doação no estacionamento. Caso voce prefira
contribuir monetariamente, disponibilizamos
as seguintes contas: Bradesco agência 05606 c/c 79890-8 - Banco do Brasil agência
2755-3 c/c 16767-3, em nome da Igreja CNPJ
78.648.151/0001-48.

Acompanhe os cultos online em nosso canal
do Youtube. Acesse www.youtube.com/
piblondrina1. O boletim dominical para
acompanhar o culto da manhã está disponível no
site da PIB www.piblondrina.com.br.
Horarios dos Cultos:
Domingo Manhã: 9h00
Domingo Noite: 18:30
Toda terça e quinta-feira às 19h30 estamos
transmitindo uma palavra ao vivo no youtube/
piblondrina1.

SUPORTE EMPRESARIAL

Público alvo pequenos empresários e autônomos
da Primeira Igreja Batista em Londrina. Podem
entrar em contato pelos números de WhatsApp:
Barba
(43)99107-7002,
Mariza
Tezoni
(43)99676-0909, Mario Rocha (43)99991-3300,
Laurinda Germano (43)99995-6777.

RECADASTRAMENTO DE MEMBROS

Amador irmãos, nos próximos dias vocês
receberão uma ligação, de um jovem da PIB,
fazendo um recadastramento da membresia.
Favor investir um pequeno tempo para responder
as questões que serão de grande valia para
atualizarmos nosso cadastro de membros. Muito
obrigado!
DIACONIA

DOMINGO 26/07

9h00 - Fernando Eduardo Prison
9h00 -Ildo Ioris
18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá 18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá

DOMINGO 19/07

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

DOMINGO 26/07

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.

CULTOS ONLINE

PREGAÇÃO
DOMINGO 19/07

DOMINGO

DISSE JESUS

Informamos que o templo esta aberto de segunda
a sexta-feira das 10h00 às 16h00 para caso voce
necessite de alguma coisa, possa resolver com os
funcionários da PIB, inclusive para recebimento
de doações. Ressaltamos que voce deve atender
todos os procedimentos e cuidados pertinentes
a sua saúde e dos nossos funcionários,
principalmente o uso de máscaras.

CADASTRO EMPRESARIAL

Você que quer divulgar seus serviços profissionais,
criamos no site www.piblondrina.com.br uma
ficha cadastral para preenchimento. Entre no site
e faça seu cadastro.

Fundada em 13.05.1939

INFORME PIB LONDRINA

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

Domingo, 19 de Julho de 2020 - 2663

A VISÃO DO INVISÍVEL

Um vírus virulento deu uma reviravolta no mundo e virou as pessoas de
cabeça pra baixo. Nada mais que um ser acelular invisível, a olho nu, deixa um
monte de óbitos, fecha uma enxurrada de empresas, desemprega uma multidão
de empregados e mete medo na quase totalidade da população do planeta. Que
vírus violento esse, hem!
“Os vírus são os únicos organismos acelulares da Terra atual. São seres
muito simples e pequenos (medem menos de 0,2 µm), formados basicamente
por uma cápsula proteica envolvendo o material genético, que, dependendo do
tipo de vírus, pode ser o DNA, RNA ou os dois juntos (citomegalovírus)”, diz a
Wikipedia.
Mas como pode um ser invisível que nem vivo é, causar tanta paúra? Eis
o xis da questão. O vírus é mortal e o temor da morte é fatal. A raça de Adão vive
o tempo todo com medo da morte, uma realidade invisível, pois ninguém jamais
a viu. A morte é substantivo abstrato designando um estado real, mas que não
podemos ver, pegar ou pesar.
O mundo invisível é muito mais assustador do que o visível. O diabo, o
inferno, a morte são realidades invisíveis e não podemos constatar, contudo, são
reais. Na verdade, o mundo invisível é mais real do que o visível. Tanto o lado bom
da invisibilidade, isto é, Deus, céu, fé, anjos celestiais, como o lado mau, o diabo e
suas hostes são realíssimos.
O que gostaria de chamar a atenção é que um vírus invisível, mas mortal,
gerou horror no planeta, embora a grande maioria das pessoas não leve em conta
a consequência maligna das potestades invisíveis nos lugares celestiais. Estas
pessoas ciosas são capazes de tomar as medidas mais radicais para se proteger
dos vírus, e nada, absolutamente nada, para se resguardar das influências dos
poderes invisíveis das trevas.
A principal artimanha dum ser moral invisível é tentar provar que ele não
existe e que a sua atuação não passa de uma impressão idiota de gente tola.
C. H. Spurgeon, no séc 19, disse de modo picante: “certos teólogos de hoje não
crêem na existência de Satanás. É estranho que filhos não creiam na existência
do próprio pai.”
Ninguém pode alegar que é ignorante da existência de Deus, pois podese ver claramente que existe Alguém Invisível por meio da ordem da criação.
Também ninguém pode negar a existência do diabo, como dizia D. L. Moody: “creio
que Satanás existe por duas razões: primeira, a Bíblia assim o diz; e, segunda, eu
já fiz negócios com ele.”
O coronavírus é invisível a olho nu, mas é mortal e há um mundo de gente
com paúra dele. O diabo é o invisível senhor da morte e há um mundo incontável
que não crê na sua existência. O Deus invisível fez-se carne para, no Jesus
histórico, levar uma multidão de eleitos a morrer junto com Ele, invisivelmente,
dando a característica peculiar dos olhos da fé, que é ver o invisível no escuro.
Você consegue ver o invisível? Então, você tem 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
O QUE É O NOVO NASCIMENTO?
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.
É fato que as igrejas hoje estão
cheias de pessoas vazias. Pessoas que até
se identificaram com Cristo e com a sua
doutrina, mas que interiormente nunca foram
convertidas. Acabaram por se apegar a uma
profissão de fé falsa. E, para piorar a situação, o
autoengano ainda é reforçado por cristãos - até
bem intencionados - que, sem discernimento,
consideram essas pessoas como verdadeiros
crentes. Essa confusão ocorre por conta de um
falso evangelho diluído por uma graça barata,
por uma pregação com ênfase nas emoções,
no subjetivismo soberbo dos pregadores e
num entendimento inclusivo da salvação (e não
particular).
Jesus não estava interessado em
conversões superficiais. Pelo contrário, ele
disse: Entrai pela porta estreita (larga é a
porta, e espaçoso, o caminho que conduz para
a perdição, e são muitos os que entram por
ela), porque estreita é a porta, e apertado, o
caminho que conduz para a vida, e são poucos
os que acertam com ela. Mateus 7:13/14. Jesus
advertiu repetidamente seus seguidores acerca
do perigo de uma fé espúria. Nem todo o que
me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos
céus, mas aquele que faz a vontade de meu
Pai, que está nos céus. 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. Apartai-vos de mim, os que praticais
a iniquidade. Mateus 7:21/23.
Então, o que é necessário para se ter
uma vida autêntica e um relacionamento real
com Deus? A resposta a essa indagação é o que
envolve a conversa entre Jesus e o mestre em
Israel, Nicodemos. E para compreendermos a
conversa entre os dois, devemos começar com
o texto no final do capítulo 2, do Evangelho de
João. Por causa dos sinais que Jesus realizou em
Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos
creram nele. Jesus, porém, não confiava neles,
pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe
dizer como o ser humano é de fato, pois ele
conhecia a natureza humana. João 2:23/25
(NVT). Nessa passagem, observamos que
os milagres de Jesus atraíam a atenção das
pessoas. Muitos até creram nele, todavia, o
próprio Jesus, por causa de sua onisciência, não
dava crédito a essas “conversões”, pois conhecia

ANOTAÇÕES

www.piblondrina.com.br

o coração deles.
E foi exatamente isso que aconteceu
com Nicodemos. Ele também foi atraído pelos
milagres que Jesus realizava. Havia, entre os
fariseus, um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus. Este, de noite,
foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos
que és Mestre vindo da parte de Deus; porque
ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes,
se Deus não estiver com ele. João 3:1/2.
Quem era Nicodemos? Era um fariseu, o
que significava que vivia de acordo com rigorosas
regras religiosas. Como tal, era um apaixonado,
para não dizer fanático, pela lei e pela religião.
Ele tinha as melhores credenciais: era membro
do Sinédrio (João 7:50), o mais alto tribunal
eclesiástico e civil de Israel. Provavelmente,
um professor conceituado (João 3:10). Era
um homem sincero e foi atraído para Jesus
por causa de seus milagres e ensinamentos.
Nicodemos era um bom homem, do ponto de
vista humano, apesar das advertências de Jesus
em relação aos fariseus.
Nicodemos chegou a Jesus e disse que
“sabia” que ele vinha da parte de Deus, por conta
dos milagres que realizava. Ele estava validando
Jesus pelos sinais, expressando sua admiração
por esse motivo. Em João 2:25, vemos que
Jesus estava bem consciente de Jeremias 17:9 e
compreendia que a fé de alguns era superficial.
Algumas das mesmas pessoas, que afirmavam
acreditar em Jesus naquele momento, gritariam
mais tarde: “Crucifica-o!”. Com Nicodemos, não
era diferente. Quantas vezes agimos como
ele, ou seja, com uma fé rasa, baseada em
motivações pífias. O resultado disso é uma vida
inconstante, vindo a provação, rapidamente se
desviam (Lucas 8:13).
A ida de Nicodemos até Jesus demonstra
que ele tinha uma necessidade. Devemos
lembrar que Nicodemos conhecia a Bíblia de
sua época, o Velho Testamento. Era de fato um
estudioso das Escrituras. Mas, o que João quer
nos mostrar é que mais importante do que a
religiosidade de um homem é a vida nova que ele
recebe de Deus, em Cristo. Nicodemos possuía
um vazio interior que nenhuma competência,
prática ritualística ou erudição poderia
preencher. O famoso matemático francês Blaise
Pascal assim escreveu: “há um vazio no formato
de Deus no coração de todo homem”.
A salvação genuína é pela graça de Deus.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé;

e isto não vem de vós; é dom de Deus; não de
obras, para que ninguém se glorie. Efésios
2:8/9. Se nos orgulhamos de algo, nossa
salvação não vem de Deus e é uma experiência
falsa.
Nicodemos
estava
incomodado,
porque não conhecia o Deus verdadeiro,
apesar de todas as suas aptidões. Tinha do
que se orgulhar do ponto de vista humano,
mas continuava com esse vazio existencial.
Ele estava possivelmente infeliz, perdido e, o
pior, espiritualmente cego. Foi essa condição
pessoal que o moveu até Jesus. Dentro desse
contexto, faço um questionamento: o que leva
você a Deus? O fato de que é bom possuir
uma religião? O fato de a ética bíblica ser
moralmente correta? O fato de que podemos
obter muitas bênçãos?
Todas essas são perguntas retóricas.
O que nos deveria levar a Deus é a nossa
condição pessoal e natural de pecadores. Jesus
disse o seguinte para os fariseus: Os escribas
dos fariseus, vendo-o comer em companhia
dos pecadores e publicanos, perguntavam
aos discípulos dele: Por que come [e bebe] ele
com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus
ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não
precisam de médico, e sim os doentes; não
vim chamar justos, e sim pecadores. Marcos
2:16/17. Se você não é um pecador, Jesus não
veio para você. A questão é que todos nós
somos, de fato e por natureza, pecadores. E
necessitamos que Deus retire nossa cegueira
espiritual quanto a esse ponto. Nunca veremos
Deus nitidamente, enquanto não enxergarmos
nosso próprio pecado.
No versículo 2, vemos que Nicodemos
não faz uma pergunta, mas uma afirmação.
Mesmo assim, Jesus “respondeu-lhe”, indo
diretamente ao âmago da questão, não só de
Nicodemos, mas de toda a humanidade: 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. Ao
falar que é necessário “nascer de novo” para
ver o reino de Deus, Jesus desmonta todo
o estereótipo do homem que Nicodemos
representa. Toda a experiência religiosa,
posição política e bagagem cultural desse líder
não são suficientes para ingressar no reino de
Deus.
O que João está descrevendo nesse
texto são duas coisas que constituem os
principais temas das Escrituras. Primeiro, a
incapacidade total do homem, por conta do
pecado, de se relacionar com Deus, ou seja, de
“se” salvar. E segundo, de que o caminho para
salvação é fornecido, mediante a graça, pelo
próprio Deus, por meio da morte e ressurreição

do Filho, Jesus Cristo. Respondeu-lhe Jesus:
Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida;
ninguém vem ao Pai senão por mim. João
14:6. A resposta de Jesus a Nicodemos mostra
que até o intelecto do homem é inadequado
quando aplicado a coisas espirituais.
Jesus fala com o que é familiar a todos
nós, isto é, o nascimento sendo uma experiência
universal. A palavra traduzida como “de novo”
(anothen) também significa “de cima”, “do alto”.
Embora, todos os seres humanos tenham
experimentado o nascimento natural na Terra,
se esperam ir para o céu, devem experimentar
um nascimento sobrenatural, ou seja, “do alto”.
Assim como nascer biologicamente não
depende de nós, nascer “de novo” também
não, apenas de Deus. Para haver concepção
biológica, é necessário o espermatozoide do
homem fecundar o óvulo da mulher, isto é, a
vontade de nossos pais. Para o nascimento
espiritual, são necessárias a Palavra de Deus
e a ação do Espírito Santo. ... pois fostes
regenerados não de semente corruptível, mas
de incorruptível, mediante a palavra de Deus,
a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1:23.
James Boice explica como ocorre a
concepção espiritual: Deus, em primeiro lugar,
planta dentro do coração de uma pessoa o que
podemos chamar de óvulo da fé salvadora,
pois a fé é um dom de Deus. Depois, Deus
envia a semente de sua Palavra, para que essa
semente, que contém a vida divina dentro
dela, perfure o óvulo da fé, produzindo, como
resultado, a concepção. Dessa maneira, uma
nova vida espiritual surge, uma vida que tem
origem em Deus e que, portanto, não tem
nenhuma conexão com a vida pecaminosa que
a cerca.
Deus não usou nada em Abrão,
quando ele fez Abraão. Não usou nada em
Saulo, quando ele fez Paulo. Assim, também
não usará nada de sua natureza pecadora e
adâmica, quando produzir a nova vida de Cristo
em você. É exatamente o que encontramos em
Paulo, quando diz: E, assim, se alguém está
em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas
já passaram; eis que se fizeram novas. 2
Coríntios 5:17. O novo nascimento nos dá uma
nova identidade.
Você já nasceu de novo ou ainda está
vivendo como Nicodemos? A única maneira
de entrar para a família de Deus é por meio
do novo nascimento. O apóstolo Paulo traz
descanso ao nosso coração quando diz: O
próprio Espírito testifica com o nosso espírito
que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Que
Deus, em sua infinita misericórdia, conceda a
graça de sermos regenerados em Cristo, para
uma viva e eterna esperança!
Fernando Eduardo Prison

