ANIVERSARIANTES DA SEMANA
DIA 16/08
Aline Claudia da Silva
Diogo Antonio Gimenez de Barros
Fernando Munaretto Gouveia
João Henrique Bockhorny
Maria Elisabete Verri
DIA 17/08
Alex Adriani de Andrade
Aline Geremias Cavallaro Abbe
Diego Resende Faria
Eder Justo Betetto
Gabriela Comini Dias
Geovanei Leal Bandeira
Mariana Siqueira Isper Breve
Vinicius Garcia Menck
DIA 18/08
Adelia Yuribo Lopes
Carla Caroline Jorge
Carmen Suely Mendes
Kizze Aparecida dos Santos Habonski
Maria Luiza Zuba de Oliva
Regina Pereira Demario
Ursula Roschana de Oliveira Alves Lima
DIA 19/08
Cesar Elias Issa Junior
Gleisson Vinicius de Souza
Marcio Barbosa de Lima
Paulo Cesar de Oliveira
Vanderley Alves dos Santos
DIA 20/08
Dorcas Rodrigues Souza Fiuza
Luiz Joceli Ramos
Marcio Bitencourt Mizubuti
Neiva Moreira
DIA 21/08
Ademir da Silva Bastos
Clayton Jorge de Camargo
Eduardo Luis Ferreira Cardoso
Giovana da Silva Ramos
Kamila Fernanda Gonçalves
Maria do Carmo da Silva Capanema
Suzana Uliani Lima
Suzanny Melo Morais Moritz
DIA 22/08
Emanuel Negrini de Matos
Joseffah Barros Genez
Maria Ramos Kemmer
Marili Plaisant Baggio
Paulo Pereira
Silvana de Almeida Fajardo
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

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

Amado se ainda não foi contactado para fazer
o recadastramento de membros, é porque não
conseguimos falar com você. Nesse caso, favor
entrar em contato com o Emanuel do Carmo pelo
telefone ou whatsapp: (43)99984-9643.

PREGAÇÃO
DOMINGO 16/08
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DIACONIA

DOMINGO 23/08

9h00 - Marcos Peixoto
9h00 - Marcio Bitencourt Mizubuti
18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá 18h30 - Maurício Marcelo Torres

DOMINGO 16/08

9h00 - Valter e Maria
18h30 - Valter e Maria

DOMINGO 23/08

9h00 -Mario e Cirlene
18h30 - Mario e Cirlene

HORÁRIOS DE CULTO
DOMINGO

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, 16 de agosto de 2020 - 2667

DA VISÃO À REVELAÇÃO
O verbo ver foi a porta para o pecado. Vendo a mulher que a árvore era boa
para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento,
tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3:6.
Este texto tem uma ideia de observação minuciosa ou mesmo de contemplação,
vendo com atenção.
O pecado criou raizes neste gerúndio - vendo. Não foi só um olhar rápido e
sem propósito. O vendo implica em inspeção, concentração e apropriação. Isso me
parece que não aconteceu de uma hora para outra, pois tudo indica que houve tempo
e encantamento. O casal olhou com esperteza para aquela proposta da serpente de
“ser como Deus”, vendo com muita atenção o fruto da árvore do conhecimento do
bem e do mal.
O pecado abriu os olhos do casal e eles se perceberem inadequados, depois
desta visão extasiante e narcótica do fruto. Abriram-se, então, os olhos de ambos;
e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para
si. Gênesis 3:7.
A visão tem sido responsável para os rumos da vida, neste mundo. Conforme
o foco seguimos o alvo. É a visão que dá o norte ao empreendimento, mas sem
revelação o povo perece. Sim, nós precisamos bem mais do que visão, precisamos
de revelação.
É aqui que surge a meta da vida, o conhecimento das realidades espirituais.
A visão nos faz ver as coisas da terceira dimensão, a revelação, as realidades
transcendentes. Para ver o mundo, carecemos de percepção; para ter revelação, do
Espírito Santo. Sem os óculos espirituais a nossa visão esbarra no horizonte; vemos
apenas o mundo físico.
Creio que Zaqueu ao subir na figueira brava tinha mais do que o alvo de ver a
Jesus. Ele estava sendo movido pelo Espírito Santo para ter uma revelação de Jesus.
Ver Jesus de Nazaré não é a mesma coisa de ter a revelação do Salvador. Zaqueu
subiu na árvore em busca de uma visão de Jesus e desceu de lá com a revelação do
Filho do Homem.
Subiu como publicano ou cobrador de impostos, esse tipo que defrauda
muita gente e desceu como um publicitário de evangelho, pronto a restituir o que
havia furtado, além de liberado para investir na obra de Deus. A revelação muda a
perspectiva existencial.
Na última festa da Páscoa em que Jesus participou, em Jerusalém, um grupo
de gregos solicitou a Felipe: - queremos ver a Jesus. Então Jesus abre a porta da
revelação: Quem ama a sua vida perde-a; mas aquele que odeia a sua vida neste
mundo preservá-la-á para a vida eterna. João 12:25. É preciso perder uma vida
para ganhar a outra.
Na visão do fruto, no jardim do Éden, o casal se viu inadequado e a sua prole
se tornou cega para a realidade espiritual. Na revelação do bendito fruto do ventre,
o seu povo teve a restauração da realidade espiritual e a consciência de que a vida
psíquica precisa ser perdida para poder ganhar a vida espiritual, cuja revelação
transcende este mundo. É isto.
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
HOMEM NATURAL OU HOMEM ESPIRITUAL?
Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue
entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito.
1 Coríntios 2:14 (NVT).

O homem natural é aquele que vive
alienado a Deus. Alienação é o mesmo que
louco, doido, maluco. O homem não foi criado
assim, mas o pecado o separou de Deus e
alterou a sua constituição de corpo, espírito e
alma. Assim, Deus criou os seres humanos
à sua própria imagem, à imagem de Deus
os criou; homem e mulher os criou. Gênesis
1:27.
A desobediência levou o homem à
separação de Deus, e a partir daí o pecado
vem tomando proporções inimagináveis
tanto na criação como nas criaturas. O
problema desse homem natural é justamente
se enganar com uma falsa regeneração,
tentando até ludibriar a Trindade Santa, mas
é impossível. Deus é o criador. Ele conhece
os pensamentos, as ações e intenções do
coração de pedra.
Somente o Espírito Santo de Deus sabe
o que existe dentro do coração do homem.
Enganoso é o coração, mais do que todas as
coisas, e desesperadamente corrupto; quem
o conhecerá? Eu, o SENHOR, esquadrinho o
coração, eu provo os pensamentos; e isso
para dar a cada um segundo o seu proceder,
segundo o fruto das suas ações. Jeremias
17:9,10 (ARA).
Deus usando sua pedagogia deu a lei
por intermédio de Moisés, mas o homem
não conseguiu cumpri-la com sua mente
natural, e também não compreendeu que os
mandamentos apontavam para Cristo. A lei
não era capaz de nos salvar por causa da
fraqueza de nossa natureza humana, por
isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer
ao enviar seu Filho na semelhança de nossa
natureza humana pecaminosa e apresentálo como sacrifício por nosso pecado. Com
isso, declarou o fim do domínio do pecado
sobre nós. Romanos 8:3. (NVT)
Como pode um homem natural ser
transformado em um homem espiritual?
A única solução foi Deus enviar Jesus ao
mundo. Assim, a Palavra se tornou ser
humano, carne e osso, e habitou entre nós.
Ele era cheio de graça e verdade. E vimos
sua glória, a glória do Filho único do Pai.
João 1:14.
Cristo, o Deus encarnado, esvaziouse a si mesmo e assumiu a posição de

ANOTAÇÕES
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escravo (Fp 2.5-11). Jesus verdadeiramente
era homem, nascido de mulher, sujeito às
mesmas paixões, mas ele decidiu viver de
maneira a agradar e cumprir a vontade do
Pai até a morte, substituindo e atraindo a si
todos os pecadores que o Pai lhe deu. Visto,
portanto, que os filhos são seres humanos,
feitos de carne e sangue, o Filho também se
tornou carne e sangue, pois somente assim
ele poderia morrer e, somente ao morrer,
destruiria o diabo, que tinha o poder da
morte. Hebreus 2:14.
O que era impossível pela lei e pelas
obras humanas, foi cumprido pelo Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo (Jo
1:29). Similia Similibus Curantur, que significa
“o semelhante cura o semelhante”. Vocês
estavam mortos por causa de seus pecados
e da incircuncisão de sua natureza humana.
Então Deus lhes deu vida com Cristo,
pois perdoou todos os nossos pecados.
Colossenses 2:13
Agora sim! Com a morte de Cristo
na cruz do Calvário, o coração de pedra
e a natureza contrários a Deus foram
aniquilados, a dívida de morte foi paga, e
um novo homem surge, com uma mente
renovada, uma mente espiritual.
O Espírito de Deus testifica com o
espírito do novo homem, que ouve a sua voz,
e está sendo moldado segundo o caráter
de Cristo, dia a dia, de fé em fé, em graça
sobre graça. Diferente do velho homem que
busca apenas as coisas deste mundo, o novo
homem tem prazer na lei do SENHOR e nela
medita dia e noite. (Sl 1:2). O Espírito Santo
de Deus guia essa mente espiritual de tal
forma que ele ande na luz, pois a tua palavra
é lâmpada para meus pés e luz para meu
caminho. Salmos 119:105.
Alguém pode então perguntar: - como
posso ser um novo homem? Ou o que devo
fazer para adquirir uma mente espiritual?
A resposta a essas perguntas é simples e
objetiva. “Nada”, do ponto de vista moral,
ético ou religioso. A obra de Cristo na cruz
foi completa, única, suficiente e plenamente
aceita por Deus. Nada que você faça ou deixe
de fazer vai mover o coração de Deus. Em
seu amor, misericórdia e graça, Deus amou
tanto o mundo que deu seu Filho único,

para que todo o que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. João 3:16. Então,
creia somente.
Mas quem vai crer? Ou como diz
o profeta Isaías: Quem creu em nossa
mensagem? A quem o SENHOR revelou
seu braço forte? Isaías 53:1. Ninguém tem
capacidade de crer, se o próprio Deus não
levar o homem até o autor da salvação. Pois
ninguém pode vir a mim se o Pai, que me
enviou, não o trouxer a mim; e no último
dia eu o ressuscitarei. João 6:44.
Dessa forma, a obra da Trindade
Santa é completa do início ao fim. Deus Pai é
quem leva o homem pecador a Jesus, e Jesus
o leva ao Pai. O Espírito Santo é o revelador
e auxiliador, que dá testemunho acerca de
Jesus.
Existem dois tipos de pessoas no
mundo: de um lado os que estão em Cristo,
aqueles que foram regenerados, nasceram
de novo e foram feitos filhos de Deus;
de outro, o homem natural, os que estão
em Adão e espiritualmente mortos, que
continuam hostis e contrários a Deus.
Já os que receberam o dom e a graça
do milagre do novo nascimento passam a
pertencer à Igreja de Cristo. E para esses
não existe mais separação ou diferença de
credo, raça, cor ou qualquer outra divisão,
pelo contrário, há uma união em Cristo, pois
eles fazem parte da Igreja, da Noiva de Cristo.
Jesus intercede por eles: Porque Cristo é
nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um
só povo ao derrubar o muro de inimizade
que nos separava. Efésios 2:14.
A unidade não está na placa da igreja
que você frequenta, tampouco em uma
“doutrina” que acredita ser correta, e muito
menos em falar ou agir em nome de Deus. A
unidade está em Cristo, fora dele não existe
a mínima possibilidade disso.
Já entre os que não são regenerados,
a divisão é iminente, pois a alma pecadora
segrega aqueles que não pensam como
ele, gerando assim divisões. Esses não
possuem uma experiência genuína de fé
e continuam sendo criaturas governadas
por seus instintos e sua mente natural.
Buscam apenas satisfazer os desejos e
concupiscências da carne.
Mas o novo homem, aquele que
recebeu o privilégio de ser feito filho de Deus
(Jo 1:12), deve viver para agradar e buscar
a Deus. Uma vez que vocês ressuscitaram
para uma nova vida com Cristo, mantenham
os olhos fixos nas realidades do alto, onde

Cristo está sentado no lugar de honra, à
direita de Deus. Pensem nas coisas do
alto, e não nas coisas da terra. Pois vocês
morreram para esta vida, e agora sua
verdadeira vida está escondida com Cristo
em Deus. Colossenses 3:1-3.
O homem natural na congregação
busca a todo custo o que o homem espiritual
recebeu por meio de Cristo: a paz! Então
vocês experimentarão a paz de Deus, que
excede todo entendimento e que guardará
seu coração e sua mente em Cristo Jesus.
Filipenses 4:7.
Viver de acordo com a vontade de
Deus não é um peso, pois não há necessidade
de buscar aquilo que já lhe foi dado
gratuitamente. A salvação é somente pela
graça e é dom de Deus. (Rm 6:23). Portanto,
irmãos, vocês não têm de fazer o que sua
natureza humana lhes pede, Romanos 8:12.
O filho não é escravo, portanto não é forçado
a fazer algo para receber um benefício, pelo
contrário, faz como expressão de gratidão.
Obedecer não é custoso, é prazeroso.
O Apóstolo Paulo afirma que nada
pode separar o novo homem de Deus, pois
foi comprado com o sangue precioso de
Cristo Jesus na cruz do Calvário. O que nos
separará do amor de Cristo? Serão aflições
ou calamidades, perseguições ou fome,
miséria, perigo ou ameaças de morte?
Como dizem as Escrituras: “Por causa de ti,
enfrentamos a morte todos os dias; somos
como ovelhas levadas para o matadouro”.
Mas, apesar de tudo isso, somos mais
que vencedores por meio daquele que nos
amou. E estou convencido de que nem
morte nem vida, nem anjos nem demônios,
nem o que existe hoje nem o que virá no
futuro, nem poderes, nem altura nem
profundidade, nada, em toda a criação,
jamais poderá nos separar do amor de Deus
revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Romanos 8:35-39.
O homem espiritual passará por
aflições, tribulações, abalos, tristezas,
decepções e doenças, mas a diferença em
relação ao homem natural é a esperança,
a confiança que é depositada tão somente
na pessoa de Cristo. Sabemos que Deus
faz todas as coisas cooperarem para o
bem daqueles que o amam e que são
chamados de acordo com seu propósito.
Romanos 8:28. Espero que você que me
ouve tenha recebido essa mente espiritual,
caso contrário, corra para o trono da graça e
clame a Deus por misericórdia.
Marcos Peixoto

