ANIVERSARIANTES DA SEMANA
DIA 23/08
Gabriel Barros Genez
George Leme Guides
Renato Machado Rocha
DIA 24/08
Ana Claudia Zanuto
Francisco Macedo de Araujo Junior
Geraldino Gomes do Carmo
Juliana Maia de Oliveira
Vilma Rodrigues Albornoz
DIA 25/08
Claudete Samara Juny
Eneida Cassia Stawinski Prado
Ivelize Lina Mawthorne Cordeiro
Sandra Regina da Silva
DIA 26/08
Flavio Alberto Silva Olivony
Geraldo Alves Ferreira
Marcia Cristina Cianca Okimura
Patricia Luiza Santos do Carmo
DIA 27/08
Barbara Cristina Busolo
Gisele Tomita Brunelli Santos
Ildefonso dos Santos Junior
Iracema Lins
Lucas Serafim Arruda
Mauro Sergio Teixeira Fernandes
Rachel Galvão Moreno
Sandra Maria da Silva Torres
DIA 28/08
Beatriz dos Santos Dias
Gabriel Pereira Ramos Ribeiro
Ivanilse Pereira Ramos Ribeiro
Ivanilse Maia Storer
Lucas de Oliveira Barioni
Ramon Moreno
Silvana Alves da Silva
DIA 29/08
Clarice Lima Castro Gerhardt
Gisele Elaine Michitichuc de Souza Dolara
Nilsa Midori Shimizo
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 23/08
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DIACONIA

DOMINGO 30/08

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

DOMINGO 23/08

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

DOMINGO 30/08

9h00 -Guilherme e Kézia
18h30 - Guilherme e Kézia

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, 23 de agosto de 2020 - 2668

FAKE-NEWS OU GOOD-NEWS
Em Provérbios 6:16-19 Salomão mostra de modo meridiano que há seis
coisas que o Senhor odeia, ou melhor, sete coisas que ele considera abomináveis
e detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente,
coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha
falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento ou contenda entre
irmãos.
Há uma turma que olha os outros por cima dos ombros, de modo superior. Essa
gente pensa que é melhor, porque teve o privilégio de nascer num berço esplêndido
ou até mesmo porque conseguiu estudar um pouco mais do que os outros. O olhar
arrogante pode se manifestar em qualquer um que se sente superior. É um tipo
presunçoso e esnobe.
A língua mentirosa é a marca registrada dos filhos do diabo. Os mitomaníacos
vivem de idealizações, inventando estórias para enganar incautos, onde “a hipocrisia
é a mentira mais ruidosa,” para esconder esses tipos mais vis deste mundo caído. Não
há gente mais abominável para Jesus do que os hipócritas, que só são constantes,
realmente, nas suas inconstâncias. E a pior língua mentirosa é aquela que se louva
a si mesma.
O sábio começou de cima para baixo. Primeiro os olhos, depois a língua,
agora as mãos que matam os inocentes. Aqui não se trata apenas dos crimes de
sangue contra gente ilibada, mas ainda o assassinato da reputação. Muitas pessoas
morrem de tristeza por causa das feridas causadas pelos assassinos da honra. Essa
casta é crudelíssima.
A seguir vem o coração que trama maldade. Esse é um dos pontos terríveis
da perversão humana. Do coração brotam as fontes da vida, portanto, uma fonte
que vive a tricotar a maldade, não há quem possa conviver com tal índole, com o
mínimo de saúde. A trama maliciosa tem destruído muitas biografias e arruinado
vidas preciosas na lama.
Agora vem a parte mais baixa do esqueleto, os pés ligeiros para operar o
mal. Tem muita gente que só tem pressa para fazer o que é mau. A sua agenda está
lotada e os seus horários ocupados com a maledicência, o malicioso e a maldade. É
gente do maligno.
Esse ser que é abominável da cabeça aos pés, chama-se testemunha falsa,
que só profere mentiras, causando os piores efeitos nos outros. Thomas Fuller
disse: “Se eu falar o que é falso, preciso responder por aquilo; se falar a verdade,
ela responderá por mim.” Se sou da verdade não há o menor interesse de propalar
fake-news, mas good-news somente.
Olhos altivos, língua mentirosa, mãos sanguinárias, coração cruel, pés
ligeiros para o mal são os órgãos de uma testemunha fake, que se dedica a gerar
contenda entre os irmãos. Não há conduta mais detestada pelo Senhor do que a de
alguém que tem prazer em fomentar desentendimento no meio da comunidade.
Cuidado gente querida, pois, “de todos os membros do corpo, não há nenhum tão
útil a Satanás como a língua.”
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
BEM-AVENTURADOS OS QUE CHORAM, PORQUE SERÃO CONSOLADOS
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5.4
Existe
uma
conhecida
expressão
popular que diz que “homem não chora”.
A Bíblia, entretanto, afirma que o homem
perfeito chorou. Jesus chorou. João 11.35. É
interessante considerarmos que não há sequer
um relato bíblico apresentando Jesus sorrindo
ou dando gargalhadas, mas, em ao menos três
oportunidades, o Senhor nos é apresentado
em lágrimas (Jo 11.35, Lc 19.41, Hb 5.7). As
Escrituras mostram que, definitivamente, Ele
era um homem de dores, e que sabia o que é
padecer (Is 53.3); logo, Ele chorava.
Essa referida expressão popular de
que “homem não chora” é, obviamente, uma
tolice e uma grande mentira. Todos os seres
humanos, em algum momento de suas vidas
irão, inevitavelmente, chorar, pois vivemos num
mundo corrompido pelo pecado e que, por isso,
está cheio de dor e sofrimento.
O Senhor Jesus, no sermão do monte,
declarou que os homens não apenas choram,
mas, de maneira intrigante, Ele afirmou que
aqueles que o fazem são bem-aventurados. Na
verdade, o que Jesus quis dizer é que somente
os homens que choram são, de fato, felizes.
Mas, diante dessa declaração feita pelo Senhor,
temos um problema a ser solucionado.
Nós sabemos, por experiência, que todos
os homens choram em algum momento de suas
vidas; e, também por experiência, constatamos
que nem todos são felizes, ou bem-aventurados.
Logo, para solucionar o problema, o que
precisamos compreender é a que tipo de choro o
Senhor Jesus se referiu quando o atribuiu como
sendo uma característica de alguém que é feliz.
O choro, por natureza, é uma reação
decorrente da tristeza; ninguém lamenta por
ganhar na loteria, por exemplo. Todavia, não
é qualquer tipo de tristeza que produz o choro
dos bem-aventurados, pois existem dois
tipos de tristeza e ambas produzem lamento,
mas somente uma delas é capaz de produzir
alegria. Porque a tristeza segundo Deus
produz arrependimento para a salvação, que a
ninguém traz pesar; mas a tristeza do mundo
produz morte. 2 Coríntios 7.10.
No final do evangelho de Mateus (caps.
26 e 27) temos o relato de dois homens – Pedro e
Judas Iscariotes – que tinham muito em comum
e que experimentaram a tristeza de maneira
muito parecida; mas, enquanto um deles chorou
o choro dos bem-aventurados, o outro apenas
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sentiu o pesar do mundo, que produz a morte.
Tanto Pedro como Judas eram discípulos
de Jesus, escolhidos por Ele; tiveram o privilégio
de conviver pessoalmente com o Senhor, vendo os
Seus milagres, recebendo o Seu ensino. E, como
bem sabemos, ambos O traíram publicamente e,
como deixa claro o texto bíblico, ambos tiveram
suas próprias consciências devastadas pelo
sentimento de culpa. Entretanto, enquanto
lemos que Judas, tocado de remorso, cometeu
o suicídio (Mt 27.5); observamos que Pedro
saiu e chorou amargamente (Mt 26.75) o choro
dos bem-aventurados. Ambos receberam,
basicamente, as mesmas oportunidades e
cometeram, basicamente, o mesmo grave delito;
mas quão diferentes foram os destinos de cada
um. Por quê?
O que Judas sentiu foi uma tristeza
profunda na alma e uma culpa terrível, o que é
passível de acontecer com qualquer ser humano.
Pedro, por sua vez, sentiu a tristeza segundo
Deus, a tristeza no espírito, o que é um privilégio
exclusivo dos bem-aventurados filhos de Deus.
Ele teve os seus olhos abertos para compreender
a vileza do seu pecado. Simultaneamente a isso,
pôde compreender o amor do Filho de Deus que,
ao invés de julgá-lo por aquela rejeição, antes,
morreu por ele na Cruz para perdoar tanto
aquele como também todos os demais pecados
de Pedro. Ao discernir essa profunda realidade
espiritual do Evangelho, não há outra reação no
ser humano, senão chorar amargamente como
Pedro chorou.
Essa é, portanto, a primeira característica
dos “chorões” bem-aventurados: lamentar
profundamente o seu próprio pecado.
Outra característica desses bemaventurados é chorar pela detestável e massiva
presença do pecado no mundo. Quando Jesus
chorou diante do sepulcro de Lázaro, (Jo 11.35),
muitas das pessoas que presenciaram a cena
pensaram, de maneira equivocada, que o motivo
daquele lamento seria a perda do amigo querido.
Entretanto, não obstante o amor de Jesus pôr
Lázaro, Ele não estava chorando pelo fato de seu
amigo ter morrido; afinal de contas, Ele estava ali
justamente para ressuscitá-lo dentre os mortos.
Quando Jesus chorou, ele não estava fazendo
outra coisa senão lamentando, espiritualmente,
a presença do pecado no mundo e a sua mais
terrível consequência: a morte.
Semelhantemente, quando Jesus olhou

para Jerusalém e contemplou a cidade que
O havia rejeitado, Ele chorou (Lc 19.41), não
por sua própria rejeição, mas pelas terríveis
consequências que isso traria sobre aquelas
pessoas que O haviam rejeitado. Da mesma
maneira, todo crente verdadeiro chora e
lamenta profundamente ao olhar para o mundo
e perceber que todas as catástrofes nele
presentes e as tristezas experimentadas pela
humanidade decorrem de uma única causa: o
pecado.
O
choro
dos
bem-aventurados
é, portanto, aquele que é causado pela
sensibilidade do homem ao pecado; primeiro do
seu próprio e, segundo, do pecado do mundo.
Essas pessoas, e somente essas, podem
ser consideradas realmente felizes; porque
somente elas, tendo sido alcançadas pela Graça
de Deus, podem se tornar sensíveis ao pecado;
enquanto todas as demais permanecem mortas
em seus delitos, insensíveis a eles, e, portanto,
infelizes e desventuradas.
Felizes são os que choram, porque o
Espírito Santo, responsável por convencer o
pecador de sua culpa, é também o responsável
por lhe revelar a Bendita Pessoa de Cristo, que
nos é oferecida gratuitamente no Evangelho.
Um filho de Deus chora de tristeza por discernir
a sua própria maldade, mas, logo em seguida,
chora de alegria por encontrar no Senhor Jesus,
o Bendito Redentor, tudo aquilo de que precisa.
Bem-aventurados os que choram, porque
serão consolados. Mateus 5.4.
Em sua epístola aos Romanos, o
apóstolo Paulo, esse bem-aventurado filho
de Deus, demonstra que recebeu a graça de
discernir o seu próprio pecado: Eu sei que em
mim, isto é, na minha carne, não habita bem
nenhum, pois o querer o bem está em mim;
não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o
bem que prefiro, mas o mal que não quero,
esse faço. Mas, se eu faço o que não quero,
já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que
habita em mim. Romanos 7.18-20.
Então, como podemos observar na
sequência do texto, ao compreender claramente
a sua terrível condição, Paulo parece não apenas
chorar, mas até mesmo gritar de tristeza.
Entretanto, logo em seguida ao seu lamento,
podemos ouvi-lo como que suspirando de alívio
pelo consolo recebido: Desventurado homem
que sou! Quem me livrará do corpo desta
morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso
Senhor. Romanos 7.24-25.
Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados. Mateus 5.4.
As características dos bem-aventurados,

relacionadas por Jesus em Seu ensino, são - em
última análise - as Suas próprias características
e devem, necessariamente, fazer parte do
caráter de todos os crentes, sem exceção. A
essência do Evangelho é Cristo vivendo em
nós; portanto não existe nem sequer um crente
verdadeiro que não chore constantemente pelo
seu pecado e pelo pecado do mundo.
Os filhos de Deus – todos eles – têm
uma natureza celestial e, por isso, são sensíveis
ao pecado. Se alguém professa ser cristão,
mas nunca passou pela experiência de Pedro
de chorar amargamente pelo seu pecado e
não tem isso como um hábito permanente e
crescente em sua vida, esse alguém deve rever
a sua posição diante de Deus, a fim de não
prosseguir pelo mesmo caminho de Judas que,
professando ser cristão, nunca experimentou a
tristeza - segundo Deus - e o arrependimento
genuíno.
Temos visto o mundo inteiro chorar por
causa de um vírus, mas não o vemos derrubando
uma lágrima sequer pelo pecado que nele
transborda. Nós, porém, os que cremos, com
discernimento espiritual, choramos, não por
uma pandemia, mas por aquilo que é a causa da
pandemia e de todos os demais males existentes
no mundo: o pecado. É precisamente por isso
que somos considerados bem-aventurados.
Chorar pelo pecado é um privilégio de
quem foi alcançado pela Graça de Deus. Se, por
um lado, sabemos que o pecado é a causa de
todos os males, por outro cremos que Jesus
Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo (Jo 1.29). Ele é o nosso consolo, pois
morreu por todos os nossos pecados. E, não
bastasse o perdão de todas as nossas dívidas
diante de Deus, Ele ainda nos dará de presente
um novo lar, perfeito, onde passaremos com Ele
a eternidade juntamente com os nossos irmãos,
todos os bem-aventurados filhos de Deus.
Vi novo céu e nova terra, pois o
primeiro céu e a primeira terra passaram, e o
mar já não existe. Vi também a cidade santa,
a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte
de Deus, ataviada como noiva adornada para
o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do
trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com
os homens. Deus habitará com eles. Eles serão
povos de Deus, e Deus mesmo estará com
eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e
a morte já não existirá, já não haverá luto, nem
pranto, nem dor, porque as primeiras coisas
passaram. Apocalipse 21.1-4.
Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados. Mateus 5.4.
Louvado seja o nosso Senhor! Amém!
Marcio Bitencourt Mizubuti

