ANIVERSARIANTES DA SEMANA
DIA 26/07
Adriana Santos de Oliveira
Marcia Batista Nogueira
Marcia de Albuquerque Julio
Maria Dias Clemente
Vinicius de Andrade Carvalho
DIA 27/07
Elsso Jacinto Barbosa
Keller Liner Rodrigues
Rodrigo Pereira
Rosangela Martins Gomes de Moraes
DIA 28/07
Carina Feniman Francescon Oliveira
Carlos Roberto Alves
Emanuel Mariano da Silva
Jose Alves dos Santos
Kleber Henrique Garcia Andrade
Luiz Roberto Scaquetti
Marcio Luis Dutra de Souza
Marcos da Silva Andrade
Terezinha Mitsuko Tataishi
DIA 29/07
Gesilda Jane Izidro Vieira
Leda Vidigal
Marcia de Moura Feitosa Martins
Welington Marcos Guimarães
Severino
DIA 29/07
Ademar Carlos Miranda
Antonio Aparecido Casciola
Elaine Cristina Lopes Pelegrini
Elisabete da Silva Marson
Eni Borges do Rosario
Tereza Coelho da Silva
DIA 30/07
Cleide Leni Silva Melo Santos
Maria Gonçalves Ribeiro
Raquel Faria Silva
DIA 31/07
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

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.

CULTOS ONLINE

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.

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.

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.

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!
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DIACONIA

DOMINGO 02/08

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

DOMINGO 26/07

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

DOMINGO 02/08

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

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

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, 26 de Julho de 2020 - 2664

ESPÍRITO DA CRUZ – HUMILDE COM ORGULHO

Alguém disse: “engolir o orgulho raramente produz indigestão,” mas,
às vezes, dá azia. Humildade fingida é como fogo na tela, é só imagem.
Quero confessar: na minha história, há mais cara de humilde do que a coroa
da sinceridade. Se alguém me desse um título de gente humilde, vou achar
graça, embora, meu coração vá gritar: impostor!
Será que J. Blanchard está certo ao afirmar: “Deus pensa mais no homem
que pensa menos em si.” Acho que precisamos analisar isso. Não creio que
Deus pense como nós pensamos, nem que Ele avalie como nós avaliamos.
Pensar menos em si pode ser o sinal de + para quem quer contabilizar a
virtude, pois aquele que a tem, não poder saber que a tem, uma vez que, se
souber, deixará de tê-la.
Humildade não sobe em palco. Segundo Agostinho de Hipona, a
humildade é uma qualidade que aquele que a exibe, não tem nem noção que a
tem, porque, se souber, vai se orgulhar dela, torna-a, de fato, inútil. A humildade
nunca se reconhece, vendo-se num espelho. “Penso que a evidência principal
da diferença entre a certeza verdadeira e uma falsa, baseia-se no fato de que
a verdadeira produz humildade.” A questão é: a humildade nunca se percebe
humilde. Ninguém, que for humilde de verdade, se enxergará como tal.
A única pessoa que foi humilde de verdade foi Jesus, porque Ele nunca
firmou-se em si mesmo. Ele disse: Eu nada faço por mim mesmo. Eu só faço
o que meu Pai faz, ou, eu faço o que meu Pai faz em mim e através de mim.
Jesus viveu aqui 100% pela fé em Seu Pai. Isto é o verdadeiro espírito da cruz.
Ele viveu em total dependência do Pai. Humildade propagandeada, ainda que
disfarçada de altruísmo, é embuste e um meio sutil de chamar a atenção para
os méritos da dissimulação que vende, por baixo dos panos, o seu orgulho
como se fosse o maior desprendimento.
É a carência de significado incondicional do amor furioso de Abba que
promove esse jogo ardiloso onde a altivez vem vestida com trajes rotos de
humildade aparente. Pede-me um sinal de humildade e eu te direi: um morto.
Quem morreu não age com soberba, nem reage com falsidade. Jesus
viveu sob os efeitos da cruz eterna, e veio para nos fazer morrer juntamente
com Ele, a fim de nos fazer livres de nós mesmos. Se já morremos com Cristo,
somos libertos da tirania de nosso ego altivo e camuflado. “Da mesma forma
como os rios fluem por vales e regiões mais baixas, também a raiz de todos
os atos santos é nutrida pela humildade,” descendo, mas sem alarde.
Não existe um tipo de humildade com glamour. O espírito da cruz jamais
se exibe. Vamos em frente neste ponto, mendigos da graça! Como dizia São
Crisóstomo, “a humildade é a raiz, a mãe, a ama-de-leite, o alicerce e o vínculo
de todas as virtudes,” embora com total e verdadeira discrição.
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
QUEM É O COOPERADOR DE DEUS?
E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão
a graça de Deus. 2ª. Coríntios 6:1
As Cartas de 1º. e 2º. aos Coríntios
são textos nos quais todos os ministros do
Evangelho – e não apenas eles, mas todos os
cristãos – podem encontrar encorajamento e
perspectiva em meio às dificuldades advindas
das críticas, da inadequação e da insuficiência.
Paulo afirma diretamente a insuficiência
de qualquer ministro da nova aliança, mas os
cristãos podem se regozijar, porque a suficiência
vem de Deus em todas as áreas da vida.
Agostinho, no Concílio de Cartago (417
à 418 d.C.), combatendo a salvação do homem
pelo próprio homem, afirma: “Nós somos
movidos pela graça de Deus, por meio de Cristo,
não somente a conhecer o bem, mas a fazê-lo,
em cada ato simples, de tal maneira que, sem
a graça, somos incapazes de ter, pensar, dizer
ou fazer qualquer coisa que diga respeito á
piedade”. Piedade é um fruto da graça de Deus
em nós.
Se o homem tem qualquer capacidade
proveniente de si mesmo para servir a Deus, já
não obtém a salvação inteiramente pela graça
de Cristo, mas a atribui em parte, a si próprio,
promovendo uma “autossalvação”.
A obra maravilhosa da graça de
Deus, ressuscitadora dos mortos, a qual
os reformadores tão apaixonadamente
proclamaram, está posta completamente à
disposição do homem escravizado pelo pecado,
e esse homem é capaz de realizar coisas boas,
quando a elas é levado pela graça que o fez
nascer de novo.
A Bíblia afirma que Deus atrai e chama os
pecadores a si mesmo. Uma dessas descrições
encontramos no primeiro capítulo de 1 Coríntios
quando usa a expressão “os que foram
chamados” ou “os chamados”, isto é, aqueles
que foram chamados ou convocados por Deus
para a graça e vida encontradas apenas por
meio de Jesus Cristo.
Usando o mesmo termo, Paulo nos
assegura: Sabemos que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a
Deus, daqueles que são chamados segundo o
seu propósito. Porquanto aos que de antemão
conheceu, também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que
ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E
aos que predestinou, a esses também chamou;
e aos que chamou, a esses também justificou;
e aos que justificou, a esses também glorificou.
Romanos 8:28 a 30.

ANOTAÇÕES

www.piblondrina.com.br

Quem é, então, um cooperador de Deus?
Certamente não é alguém que deseja trabalhar
para Deus, alguém que vê uma necessidade e
deseja atendê-la antes, é aquele que faz o que
Deus lhe designou em Seu eterno propósito, e
faz apenas isso.
Se,
por
revelação,
enxergarmos
realmente aquilo para o que fomos conquistados
por Cristo Jesus, todos os nossos esforços, todas
as nossas obras serão esmagados e feitos em
pedaços, ou seja, seremos esvaziados, e Cristo
vem viver a Sua vida em nós.
O objetivo de Deus em tudo é revelar Seu
Filho, manifestar Seu Filho, mostrar a suprema
riqueza da Sua Graça, em bondade para conosco,
em Cristo Jesus. No livro aos Efésios, vemos
bem claro esse objetivo: Assim como nos
escolheu, nele, antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante
ele; e em amor. Efésio 1:4
Para mostrar, nos séculos vindouros,
a suprema riqueza da sua graça, em bondade
para conosco, em Cristo Jesus. Efésio 2:7. Em
quem e por meio de quem, meus irmãos? Em
Cristo Jesus.
Qual é o propósito que você tem na
“obra” que está fazendo agora? Se for menos
que revelar Cristo, manifestar Cristo, mostrar a
suprema graça da pessoa de Cristo Jesus, então
você não é um cooperador de Deus. Sinto muito.
A grande questão é se tudo o que você
realiza é bom, isto é, bom aos olhos de Deus,
aceitável a Ele ou procedente Dele, e é alinhado
com Seu eterno propósito, então você é um
cooperador de Deus, um membro da igreja,
família de Deus.
O povo de Deus se reúne pela primeira
vez em Gênesis 4:26 em família, depois de
forma mais direta, nos lares dos patriarcas. A
partir desse pequeno princípio, esse povo cresce
e se transforma numa nação de doze tribos e
famílias de incontáveis membros, persistindo
durante muitas gerações até a vinda de Cristo.
Sob a influência do Evangelho, suas
fronteiras são ampliadas “até aos confins da
terra”, conforme (Atos 1:8), de modo que se
transforma em companhia dos remidos para
Deus, pelo sangue de Cristo, “de toda tribo,
língua, povo e nação” (Ap 5:9). O templo terreno,
por exemplo, feito por mãos humanas, foi
substituído por uma “casa espiritual”, constituída
de “pedras vivas”.
Sob a lei, o povo tinha um sacerdócio;

sob o Evangelho, todo o nascido do alto é um
“sacerdócio real”. Sob a lei, o povo oferecia
sacrifícios de animais a Deus; sob o Evangelho,
esses sacrifícios físicos foram substituídos por
“sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por
intermédio de Jesus Cristo”.
O Apóstolo Pedro em suas epístolas
demonstra a fortaleza do eterno decreto de
Deus que predestina e elege seus membros
para a vida eterna e para a glória de Cristo, uma
referência à adoção de seus membros como
filhos e filhas de Deus em consequência de sua
eleição eterna em Cristo, que é a “pedra angular
principal” da igreja como templo verdadeiro de
Deus.(1º. Pedro 2:7).
Do mesmo modo, Paulo garante em
suas cartas que os cristãos de origem gentílica,
nascidos de novo, têm sua inclusão plena
na “santa nação” e no “povo de propriedade
exclusiva” (conforme Efésios 2 de 11 – 22).
As
únicas
diferenças
são
as
substituições das coisas inferiores, físicas,
terrenas e temporais por coisas espirituais,
celestiais e eternas e a extensão dos direitos e
dos privilégios de poucos a muitos (conforme 1
Pedro capítulo 2).
Compreendido isso, aí vem a nossa vida
de sacerdócio, chamado e capacitado por Deus,
e movido pelo Espírito Santo, manifestando a
vida de Cristo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez
para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue
de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele
nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne,
e tendo grande sacerdote sobre a casa de
Deus, aproximemo-nos, com sincero coração,
em plena certeza de fé, tendo o coração
purificado de má consciência e lavado o corpo
com água pura. Guardemos firme a confissão
da esperança, sem vacilar, pois quem fez a
promessa é fiel. Consideremo-nos também
uns aos outros, para nos estimularmos ao
amor e às boas obras. Hebreus 10: 19 a 24.
Deus é suficiente o bastante para
satisfazer, por meio dos mananciais da salvação,
a sede de nossa própria alma, de nossa família
e também de outros na igreja local.
O Cabeça da igreja exclamou às
multidões sedentas no dia do banquete: No
último dia, o grande dia da festa, levantou-se
Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha
a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a
Escritura, do seu interior fluirão rios de água
viva. João 7:37, 38.
No verso 39, Isto ele disse com
respeito ao Espírito que haviam de receber os
que nele cressem; pois o Espírito até aquele
momento não fora dado, porque Jesus não
havia sido ainda glorificado. Jesus estava se
referindo ao Espírito Santo, que ainda seria

dado em sua plenitude no Pentecoste. Nosso
Senhor estava dando uma ilustração mental
da vida expansiva que o Espírito Santo iria criar
dentro de cada coração regenerado. Ele não
estava prometendo uma gota, copo ou balde
de água viva do Espírito. Ele prometeu um rio!
Certamente um coração tão extenso tem uma
inundação para todos.
Mais tarde, em João 10:10b, quando
comparava o ministério – como o Bom
Pastor de suas ovelhas – com o ministério
dos mercenários, fariseus e saduceus, nosso
Senhor disse; “Eu vim para que tenham vida e
tenham em abundância”. A palavra abundância
significa “mais que o necessário”. Significa que
você tem mais do que precisa.
Homens e mulheres que foram nascidos
do alto têm a capacidade de olhar além de
si próprios e dar-se aos outros. Homens e
mulheres que nasceram de novo, instruídos
para serem bíblicos, canalizam suas vidas
abundantes no leito designado pela Palavra de
Deus.
A regeneração produz vida e energia
para sermos cooperadores na obra de Deus.
A Bíblia provê as diretrizes para aquilo que a
pessoa regenerada deve ser e fazer. Homens
e mulheres salvos, transformados em
sacerdotes, e instruídos pela Palavra, são uma
poderosa fonte para o bem em sua casa, igreja
local e comunidade. O cooperador de Deus é
membro da igreja resgatada por Cristo Jesus.
Eu e você somente seremos
cooperadores de Deus, quando a morte na Cruz
e a ressurreição em Cristo for uma realidade
em nossa vida.
A morte de Cruz e a ressurreição em
Cristo, revoga o que era mal. Tendo sido
sepultados, juntamente com ele, no batismo,
no qual igualmente fostes ressuscitados
mediante a fé no poder de Deus que o
ressuscitou dentre os mortos. E a vós
outros, que estáveis mortos pelas vossas
transgressões e pela incircuncisão da vossa
carne, vos deu vida juntamente com ele,
perdoando todos os nossos delitos; tendo
cancelado o escrito de dívida, que era contra
nós e que constava de ordenanças, o qual
nos era prejudicial, removeu-o inteiramente,
encravando-o na cruz. Colossenses 2: 12–14.
O mais gracioso é que Jesus incluiu-nos em Seu
corpo nesta Cruz, pela fé. Você crê nisso?
Aquilo em nós que é a vida de Cristo,
é o que Deus eternamente reconhecerá e é
com isso que Ele contará aqui na terra para o
trabalho. Somente esse novo homem, morto e
ressurreto, que tem a vida de Cristo manifesta,
pode trabalhar junto com Deus, ser um
cooperador de Deus. Amém!
Ildo Ioris

