ANIVERSARIANTES DA SEMANA
DIA 02/08
Daniela Resende Faria
Eunice Cordão Zucoloto
DIA 03/08
Carlos Henrique Estronioli Duarte
Danielle do Espirito Santo Farah
Edna da Silva Dolara
Jaqueline Maria Beltrame Felix

Juliana Bellafronte de Oliveira Branco Meloni

Marcelo Henrique F. Siqueira de Matos
Regina Celia Rossi Smania

DIA 04/08
Joel da Silva Andrade
Juçara Maria Ferreira Basto
Lucimara Arrebola Guarda
Marcia Leopoldo
DIA 05/08
Camila Laurenti Pelarim
Gustavo da Silva Ramos
Lucineia Barros dos Santos
Luiz Carlos Rigolon
Maria Lauraci de Souza
Neuza Maria Sanches Pinar
Vania Regina da Silva
DIA 06/08
Adilson Costa Moraes
Julio Sergio Busolo
Luis Claudio Tavares da Silva
Naiara Barros Polita
Thereza Barbacelli Rocha
DIA 07/08
Adja Balbino Amorim Barbieri Durão
DIA 08/08
Geber Masiero de Miranda
Helenita Evelyn Müller
Neide Garcia Batista Menck
Telma Aleixo Malta

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!

PREGAÇÃO
DOMINGO 02/08

Fundada em 13.05.1939

INFORME PIB LONDRINA

DIACONIA

DOMINGO 09/08

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

DOMINGO 02/08

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

DOMINGO 09/08

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

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, 02 de agosto de 2020 - 2665

A ARMA CONTRA A CULTURA FAKE
Fake é coisa antiga e tem pai astuto. A mitomania começou no Éden, e, de
lá pra cá, só cresce. A Escritura diz: o mundo jaz no maligno e o tal é o pai da
mentira. O pintor americano do Séc 19, Washington Allston, afirmou um dia, quando
alguém o difamava no jornal: “nada é mais raro do que uma mentira solitária, pois
as mentiras germinam como pragas; você mal conta uma e elas aparecem com
centenas de filhotes em suas costas.”
O diabo é o velhote pai da mentira e os seus filhos, criadores das fake-news.
Hoje há uma endemia do falso em todas as áreas. A cultura fake fabrica as fábulas
e firulas para ferir, fraudulentamente, com todo tipo de falsificação e fuxico, as
pessoas oponentes.
As estórias com seus enredos fictícios incitam todos os tipos de argumentação,
para denegrir a imagem alheia e usufruir vantagens pessoais. As fake-news correm
soltas, desde blogueiros inescrupulosos, à imprensa tradicional vendida aos grupos
econômicos e políticos mais sórdidos; desde os fofoqueiros miúdos de fundo de
quintais, até os ministros mais graúdos dos tribunais deste planeta, embriagados
pela falsídia inebriante.
A cultura fake, na terra, é pandêmica. Ela vai desde a beatice dos religiosos,
em sua hipocrisia clássica, combatida por Jesus, até o bom-mocismo dos políticos
e togados, que se vestem com os seus trajes imponentes para disfarçar sua
verdadeira natureza vil. A falsidade é a grife de Satã, travestido de Lúcifer, o anjo de
luz, para iludir os seus filhotes.
O teólogo americano contemporâneo, Walter J. Chantry, diz com propriedade:
“quando a verdade silencia, as opiniões falsas parecem plausíveis”. Vivemos hoje
um surto gravíssimo de falsidade ideológica, difícil de ser coibido, uma vez que
não respeita nem as cortes mais elevadas, nem as cátedras insuspeitas do saber
acadêmico, nem os púlpitos das igrejas mais criteriosas, nem os laboratórios de
maior renome no planeta. O fake é global.
É triste ver universidades conceituadíssimas produzindo pesquisas
manipuladas e fraudulentas; a comunidade científica drogada pelo dinheiro da
indústria farmacêutica, para publicar protocolos forjados; os tribunais superiores
agindo em cima da ilegalidade a fim de apoiar os farsantes que à revelia da lei,
ardilosamente fazem com fake-news a CPI das fake-news. É simplesmente terrível
ter que conviver com a instituição da inverdade.
Mas, como dizia o sábio primeiro ministro inglês, Winston Churchill: “a verdade
é indiscutível. O pânico pode ressentir-se dela; a ignorância pode menosprezá-la;
a malícia pode distorcê-la; mas ela continua inabalável.” E o apóstolo Paulo ainda
nos faz ver: nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade.
Se a cultura fake tem tido apoio duma grande massa, nunca receberá os
aplausos da turma que foi lavada no sangue do Cordeiro e que guerreia contra essa
farsa. Termino: “a paz é uma jóia tão preciosa que eu daria qualquer coisa por ela,
menos a verdade.”
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 GRATIDÃO E OS SEUS EFEITOS
De caminho para Jerusalém, passava
Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia.
Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao
encontro dez leprosos, que ficaram de longe
e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre,
compadece-te de nós! Ao vê-los, disse-lhes
Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes.
Aconteceu que, indo eles, foram purificados.
Um dos dez, vendo que fora curado, voltou,
dando glória a Deus em alta voz, e prostrouse com o rosto em terra aos pés de Jesus,
agradecendo-lhe; e este era samaritano.
Então, Jesus lhe perguntou: Não eram dez
os que foram curados? Onde estão os nove?
Não houve, porventura, quem voltasse para
dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E
disse-lhe: Levanta-te e vai; a tua fé te salvou.
Lucas 17:11-19.
Toda vez que alguém recebe um
benefício e reconhece o seu benfeitor, fica com
o coração exultante e logo vem o desejo de
manifestar a sua gratidão. Porém, na maioria
das vezes, esse desejo, que é momentâneo e
fugaz, cai no esquecimento. De outra parte, se
o benfeitor espera por algum reconhecimento
em forma de agradecimento, e isso não
acontece, chama-se ingratidão. Há até um
ditado entre os homens que diz que: “O dia do
benefício é a véspera da ingratidão”.
Por que isto acontece com tanta
frequência? Enganoso é o coração, mais do
que todas as coisas, e desesperadamente
corrupto; quem o conhecerá? Jeremias 17:9.
Apesar de a intenção ser a de ser grato, a ação
é a de um ingrato. A dificuldade de agradecer é
tão grande, por conta do coração enganoso e
corrupto, que o homem acaba enganando não
só a seu próximo, como a si mesmo. A gratidão
exige atitude! Somente um dos dez leprosos
voltou para agradecer, e esse era estrangeiro.
A Bíblia nos ensina, que não há nada em
nós que agrade a Deus: Portanto, os que estão
na carne não podem agradar a Deus. Romano
8:8. Mas, aquele que está em Cristo, cuja vida
de Cristo lhe foi imputada, tem paz em seu
coração. Aquele que está em Cristo faz parte
de um só corpo, o corpo de Cristo. E aquele que
está em Cristo, tem o coração grato. Seja a paz
de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual,
também, fostes chamados em um só corpo; e
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sede agradecidos. Colossenses 3:15.
Assim, somente são de fato gratos
aqueles que estão em Cristo e fazem a
Sua vontade e não a vontade do homem:
não servindo à vista, como para agradar a
homens, mas como servos de Cristo, fazendo,
de coração, a vontade de Deus. Efésios 6:6.
Conhecendo profundamente o homem
e sabendo exatamente quem é, o mal que
ele é capaz de fazer, o pecado que é capaz
de praticar, e a ingratidão que é capaz de
manifestar, Deus não alimenta nenhuma
expectativa a seu respeito. Isso pode parecer
ruim, mas, na verdade, devemos ficar felizes,
porque isso prova o quanto Ele nos conhece.
Deus jamais se decepcionará conosco, tanto
em relação ao nosso comportamento, quanto
em relação à nossa fé, porque a ingratidão só
decepciona aqueles que esperam algum tipo
de paga ou de recompensa.
À medida que alguém se deixa ser
impactado pelo mundo, pelo pecado com
suas paixões e concupiscências, obviamente
que se distancia da comunhão e dos valores
espirituais e eternos de Deus, e isso o
influencia negativamente nas suas decisões,
em especial, na prática da gratidão. Aliás, o
mundo preconiza que somos merecedores do
melhor, que temos a primazia em detrimento
da necessidade do outro. A lei da vantagem
deixa-nos irados e entristecidos quando
não recebemos aquilo que achamos que
merecemos. Como ter um coração agradecido
quando sempre nos falta algo que achamos
que merecemos? Um coração agradecido,
regenerado pela graça, não sofre de amnésia,
pelo contrário, um coração agradecido guarda
as marcas dos feitos de Deus, por toda a
eternidade, porque não é fugaz.
Mas, do que é feito um coração
agradecido? Em primeiro lugar, na medida
do possível, temos que tomar o exemplo
do leproso que voltou para agradecer! Ele
decidiu voltar para Jesus. Quando chegou,
ele “prostrou-se com o rosto em terra aos
pés de Jesus”, em sinal de humilhação e
reconhecimento de quem ele era, e em sinal de
exaltação e reconhecimento da grandeza do
Cristo que estava diante dele. E o que é mais
admirável, o texto diz que ele era samaritano,

ou seja, um estrangeiro que reconheceu o
seu benfeitor, creu no poder de Deus – “a tua
fé te salvou”, disse Jesus – e O adorou e O
glorificou.
Então, meus amados, o coração
agradecido é feito de: 1) Atitude de voltarse a Deus e ser submisso a Ele com ações
de graças. Em tudo, dai graças, porque
esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18; 2)
Jamais nos esquecer de quem somos e de
onde saímos. Somos todos pecadores que
carecemos da graça de Deus: Pois todos
pecaram e carecem da glória de Deus.
Romanos 3:23; 3) Sempre nos lembrar de
quem Deus é e da obra que Cristo fez em
nosso favor. Jesus Cristo fez muito mais do
que nos curar de “lepra”. Ele morreu a nossa
morte para nos dar a Sua vida. Tirou-nos do
império das trevas e nos transportou para o
Seu Reino de luz. Livrou-nos do cativeiro do
pecado. Não nos livrou simplesmente de uma
doença em nosso corpo, livrou-nos da ação do
pecado e da morte. Agora, pois, já nenhuma
condenação há para os que estão em Cristo
Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em
Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da
morte. Romanos 8:1-2.
O Profeta Ezequiel, foi instrumento
de Deus para nos revelar a obra salvífica e
transformadora que Ele fez e faz em nosso
benefício: Dar-vos-ei coração novo e porei
dentro de vós espírito novo; tirarei de vós
o coração de pedra e vos darei coração de
carne. Porei dentro de vós o meu Espírito
e farei que andeis nos meus estatutos,
guardeis os meus juízos e os observeis.
Ezequiel 36:26-27.
Essa troca sobrenatural de coração,
pela fé, traz no “pacote” a vida no espírito
morto e a implantação do Espírito Santo de
Deus que vem habitar naqueles que creem,
para que andemos nos Seus estatutos.
Portanto, um coração somente pode
ser realmente agradecido, quando for morada
de Deus aqui na terra. Porque assim diz o
Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o
qual tem o nome de Santo: Habito no alto
e santo lugar, mas habito também com o
contrito e abatido de espírito, para vivificar
o espírito dos abatidos e vivificar o coração
dos contritos. Isaias 57:15.
Nada temos a oferecer a Deus, senão

o pecado que nos é prejudicial, assim como a
doença do leproso que foi curado por Jesus.
Porém, quando lhe oferecemos um coração
contrito e quebrantado, disso se agrada o
Senhor.
Sabemos que a nossa vida aqui
na terra é feita de escolhas e diariamente
escrevemos a nossa história, para a direita
ou para a esquerda, podemos ser humildes e
gratos, ou soberbos e ingratos, de acordo com
os valores intrínsecos, estabelecidos em cada
um de nós. As nossas atitudes refletem o que
vai dentro do nosso coração e da nossa alma.
Se você já tiver passado pela
experiência da substituição do coração de
pedra pelo coração de carne, entenderá o que
estamos dizendo. O Senhor Nosso Deus fala
claramente ao seu povo sobre uma proposta
de vida nova, de regeneração, assim como
Jesus propõe a Nicodemos em João 3:3.
Vê que proponho, hoje, a vida e
o bem, a morte e o mal; se guardares o
mandamento que hoje te ordeno, que
ames o SENHOR, teu Deus, andes nos seus
caminhos, e guardes os seus mandamentos,
e os seus estatutos, e os seus juízos, então,
viverás e te multiplicarás, e o SENHOR, teu
Deus, te abençoará na terra à qual passas
para possuí-la. Porém, se o teu coração se
desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores
seduzido, e te inclinares a outros deuses,
e os servires, então, hoje, te declaro que,
certamente, perecerás; não permanecerás
longo tempo na terra à qual vais, passando
o Jordão, para a possuíres. Os céus e a terra
tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que
te propus a vida e a morte, a bênção e a
maldição; escolhe, pois, a vida, para que
vivas, tu e a tua descendência, amando o
SENHOR, teu Deus, dando ouvidos à sua voz
e apegando-te a ele; pois disto depende a tua
vida e a tua longevidade; para que habites
na terra que o SENHOR, sob juramento,
prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e
Jacó. Deuteronômio 30:15-20.
Que o meu e o seu testemunho sejam
um testemunho de gratidão: Aquele que não
poupou o seu próprio Filho, antes, por todos
nós o entregou, porventura, não nos dará
graciosamente com ele todas as coisas?
Romanos 8:32.
É em nome de Cristo Jesus que assim
peço e oro! Amém!
Mario Rocha Filho

