ANIVERSARIANTES DA SEMANA
DIA 20/09
Dora Regina Seben de Siqueira
Eunice Gongora Oyola
Lucia Helena Funes Feitosa da Silva
Silvana Bellafronte Batista Ferreira
DIA 21/09
Ana Maria dos Santos Freire de Carvalho
Esther Barcelos
Hellen Francis Cesar Martins
Valdenir Belafronte de Oliveira Branco
DIA 22/09
Natan Carvalho Pereira Martins Assis
Waldemar Masiero
DIA 23/09
Francine Kemmer Cernev
Lia Ergas Aguilera
Mariana de Araujo Placidino
Terezinha de Jesus Valsecchi
Wania Regina dos Santos
DIA 24/09
Alexandre Basilio da Silva
Anna Filipov
João Paulo da Silva Elvas
Lindaura Lopes Pelegrini
Vera Grace Cerqueira Paranaguá Cunha
DIA 25/09
Angela Capello Pina
Bruno Leonardo Mazei Moscato
Carmelita Ribeiro de Castro
Celeida de Souza Castro
Fabio Varasckim Bertozi
João Luiz Kintschev Zucoloto
Viviane do Amaral Barbosa
DIA 26/09
Denilson Braga Porto
Jose Carlos dos Santos
Kenji William Ruiz Miyazawa
Kristina Gorban Filipov
Paula Fernanda Barbosa Ocanha
Sidnei Noivo Ferreira
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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COMUNICADO IMPORTANTE!

A Primeira Igreja Batista em Londrina retornou com
os cultos presenciais neste dia 06 de setembro
de 2020. Os cultos inicialmente continuarão nos
mesmos horários, ou seja, domingo as 9 horas da
manhã e as 18hs e 30 min. Tomaremos todas as
medidas de segurança e cuidados recomendados
pelas autoridades e seguiremos as determinações
do Decreto Municipal de Londrina no. 824 de
15 de julho de 2020 e Decreto no. 828 de 16 de
julho de 2020. Para participar dos cultos, você
deverá seguir as seguintes instruções: Acesse
www.piblondrina.com.br e clique no banner e
confirme sua presença. Recomendamos a não
participação de idosos. É vedada à presença
de crianças, portadores de doenças crônicas
(diabetes insulino dependentes, cardiopatia
crônica, doenças respiratórias crônicas graves,
imunodepressão, etc) e gestantes de risco.

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.

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.

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.

O Presidente do Conselho de Administração
da Primeira Igreja Batista em Londrina, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 16 do
Estatuto, convoca a Igreja para uma Assembleia
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de
setembro de 2020, quarta-feira, às 19:30 horas,
com o quórum de 1/3 dos membros, em primeira
convocação, e com qualquer número, em segunda
convocação, 15 (quinze) minutos após a primeira,
para tratar de um único assunto: VENDA, POR
PERMUTA, DO IMÓVEL RESIDENCIAL DE
PROPRIEDADE DA IGREJA, LOCALIZADO NESTA
CIDADE DE LONDRINA, PARANÁ, À RUA SANTOS,
N. 515, CENTRO, conforme item IX do artigo 15
do mesmo estatuto.

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.

INFORME PIB LONDRINA

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.

PREGAÇÃO
DOMINGO 20/09

DIACONIA

DOMINGO 27/09

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

DOMINGO 20/09

9h00 - Antonio e Vera
18h30 - Antonio e Vera

DOMINGO 27/09

9h00 - Hélio e Sueli
18h30 - Hélio e Sueli

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

Fundada em 13.05.1939
Domingo, 20 de Setembro de 2020 - 2672

OS MASCARADOS MASCARANDO OS MAIS CARETAS
Hoje estamos vivendo a epidemia dos mascarados. A OMS mandou o
mundo se mascarar, depois, tirar as máscaras e, em seguida, recoloca-las. A
comunidade científica virou uma biruta tonta: uns são favoráveis ao uso, outros
são radicalmente contrários às caretas mascaradas, e nós, o povão, ficamos
como barata tonta correndo para todo lado.
As máscaras foram usadas inicialmente pelos atores do teatro grego e
romano e eram chamadas de hipócritas (ὑποκριτής). Elas encobriam o rosto
do ator e ainda serviam como megafones para ampliar o som, personificando o
sujeito. Aquele que fala por trás da hipócrita é o personagem e qualquer um na
plateia poderia identificar de quem é a voz.
Persona é a pessoa que soa através da máscara da sua face. O poeta
parnasiano Raimundo Correia descreveu: “Se se pudesse, o espírito que chora,
Ver através da máscara da face, Quanta gente, talvez, que inveja agora Nos
causa, então piedade nos causasse!” O som que soa, tendo a hipócrita como
máscara, é a personalidade real do indivíduo.
A pandemia tem mostrado um mundo pancrácio, isto é, idiota, tolo, sem
noção dos fatos e refém nas mãos dos manipuladores do poder, que fazem seus
experimentos de laboratório à céu aberto. Tanto a academia, financiada pela
indústria farmacêutica, como os políticos, governados por interesses ocultos e
escusos, não sabem que rumo tomar. Hoje o mundo tem se tornado num ensaio
do caos na busca de uma nova ordem.
Jesus, reprovando a aparência dos religiosos, diz: Raça de víboras, como
podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio
o coração. Mateus 12:34. A hipocrisia tenta ocultar a identidade do cara, mas o
som que sai da boca revela a cara do sujeito. A conversa mostra a personalidade
e traz à tona as entranhas do ser.
Acredito que nesta crise o mundo passa por uma grande experiência de
controle das massas, para o implante de um novo modelo de governabilidade
do planeta. Se isto que estou tentando dizer não for verdade, então vamos nos
desanuviar, contudo, se for o caso, creio que o povo de Deus precisa despertarse, porque a volta do Senhor está aí, às portas.
Quero falar a vocês que não usam “máscara”. Assim, pois, não durmamos
como os demais; pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses
5:6. O Senhor está nos dizendo: “antegozem a minha chegada; esperem por
mim; seus corações ouvirão e obedecerão; não estou longe; tirem os olhos da
circunferências e olhem para mim.”
Aí, nosso Senhor diz: Quando estas coisas começarem a acontecer,
levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se
aproxima. Lucas 21:28. Que coisas? O Engano em massa, angústia coletiva,
fome no planeta, guerras mundiais, pestes e pragas globalizadas, terremotos
incontáveis, abalos cósmicos. Opa! Então é já! Maranata!
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
ORTODOXIA E ORTOPRAXIA
“Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à Igreja de Cencreia, para que a recebais
como convém aos santos...” Romanos 16:1-2a
Há uma frase interessante atribuída ao
escritor inglês do século XVII Thomas Fuller que
diz o seguinte: “Quem não vive segundo o que
acredita, não acredita.” Essa frase tem me feito
pensar seriamente sobre a necessidade que
tenho (como indivíduo) e que temos (como Igreja)
de ajustar nossa Ortodoxia e nossa Ortopraxia.
Mas, afinal de contas, o que é Ortodoxia e
Ortopraxia?
Comecemos definindo os termos. A
expressão “Ortodoxia” se refere à maneira
correta de se crer. É a sã doutrina ou o ensino
adequado. Ortopraxia se refere à maneira
correta de proceder. É a conduta correta.
A incoerência entre o que se professa
e o que se vive, sempre foi uma das principais
marcas da sociedade sem Deus, porém, nesses
tempos do fim, esse descompasso tem sido
cada vez mais frequente também nos ambientes
religiosos e motivo de grandes escândalos e
infâmias ao nome de Deus.
Considerando a grande necessidade que
temos de, como indivíduos e como comunidade,
viver uma vida prática que glorifique Àquele
que, pela Graça, nos salvou, não mediante as
obras para que ninguém se glorie, mas para as
boas obras de antemão preparadas por Deus
para que andássemos nelas, pretendo hoje, em
nome do Senhor Jesus, tratar um pouco sobre a
vida prática normal da igreja.
Em quase todas as suas epístolas,
o apóstolo Paulo se utiliza de um esquema
expositivo em que, primeiramente é apresentado
o conteúdo doutrinário (ordodoxia) e, por fim, são
apresentadas as práticas baseadas no conteúdo
doutrinário (ortopraxia). É exatamente isso que
acontece, por exemplo, na carta de Paulo aos
Romanos. O apóstolo se utiliza dos 11 primeiros
capítulos apresentando o mais profundo
conteúdo de ensinamentos provenientes do
próprio Deus acerca da obra de Cristo em favor
do homem perdido.
Paulo começa a carta expondo a total
condenação dos homens sem Deus, tanto
gentios como judeus, conforme Romanos
3:23 Pois todos pecaram e destituídos estão
da Glória de Deus. Na sequência do livro, ele
apresenta a solução de Deus para o pecador
perdido. E que solução é essa? A inclusão do
pecador na morte e a ressurreição de Jesus. Mais
adiante, Paulo demonstra através da história de
Abraão, que Deus sempre agiu por sua graça e

ANOTAÇÕES

www.piblondrina.com.br

misericórdia e que, desde os tempos antigos,
“o Justo viverá pela fé”, conforme Romanos 4:3
Pois, que se diz a Escritura? Abraão creu em
Deus e isto lhe foi imputado para justiça.
No decorrer do livro, Paulo vai
reafirmando a salvação pela Graça mediante
a fé e falando sobre a libertação do poder do
pecado, sobre a luta da carne contra o Espírito, e
sobre a segurança da salvação do crente, sobre
a soberania de Deus na eleição e sobre o trato de
Deus para com Israel; termina o capítulo 11, com
um cântico de louvor a Deus pela sublimidade de
sua sabedoria e Glória. Romanos 11:33-36. Ó
profundidade das riquezas, tanto da sabedoria,
como da ciência de Deus! Quão insondáveis
são os seus juízos, e quão inescrutáveis os
seus caminhos! Por que quem compreendeu a
mente do Senhor? ou quem foi seu conselheiro?
Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe
seja recompensado?
Porque dele e por ele, e para ele, são
todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente.
Amém. Até aqui tudo é a mais pura e sublime
ortodoxia.
A partir do capítulo 12, Paulo começa a
introduzir a sessão prática da epístola. Chegou
a hora da ortopraxia. Aqui Paulo exorta e ensina
que, a medida que apresentamos nossas vidas
em consagração ao Senhor, a influência e a
formatação do mundo em nossas mentes dá
lugar a uma nova qualidade de vida a partir de
uma renovação mental operada pelo próprio
Deus.
Na sequência, de forma pastoral, o
apóstolo inicia uma série de orientações de como
deve ser o proceder normal de um regenerado
em relação a si mesmo, em relação à Igreja, em
relação ao próximo, em relação aos inimigos, em
relação ao Estado e em relação aos mais fracos
na fé.
Nós fizemos um passeio panorâmico por
Romanos para chegar justamente a este ponto:
Romanos capítulo 16. Não seria possível falar
de Romanos 16 sem fazer essa introdução e é
aqui que, de fato, se inicia o estudo de hoje.
O capítulo 16 de Romanos pode ser
dividido em 3 partes. Do verso 1 ao 16, é
apresentada uma lista de pessoas que Paulo faz
questão de honrar; nos versos 17 a 20, Paulo
fala sobre pessoas que deveriam ser evitadas e,
dos versos 21 a 27, são as considerações finais
da carta. Vamos nos concentrar hoje na primeira

parte.

Do verso 1 ao 16, é apresentada uma
lista de pessoas que, com suas vidas, podem
nos ensinar muito sobre ortopraxia. São
pessoas que recebem uma singela homenagem
de Paulo: cita por nome (demonstrando
conhecimento e afinidade) e faz referência
a alguma contribuição ao Reino que essas
pessoas haviam feito. Você tem dificuldade em
elogiar e em ser elogiado?
O elogio é um reconhecimento sincero
e justo de algo bom que alguém tenha feito.
O nosso Senhor elogiou a fé do centurião de
Cafarnaum! Mateus 8:10 Jesus, ouvindo isto,
admirou-se e disse aos que o acompanhavam:
Em verdade vos afirmo que nem mesmo
em Israel achei tamanha fé. O Apóstolo
Paulo disse que aprendeu a ser honrado.
Não estamos falando de bajulação, onde há
interesses escusos. Estamos falando de uma
palavra sincera de reconhecimento, de um
estímulo e de encorajamento! Vamos falar um
pouco sobre algumas dessas pessoas citadas
no texto.
1. Febe: Romanos 16:1-2 “Recomendovos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve
na igreja que está em Cencreia. Febe era,
provavelmente, uma mulher de muitas posses e
que, segundo o texto, servia à Igreja de Cencreia,
região metropolitana de Corinto. Paulo não
a chama de frequentadora ou simplesmente
de membro da igreja. Paulo diz que ela estava
servindo à Igreja. Nós não fomos chamados
para esquentar banco de igreja, mas para servir.
Também era uma patrocinadora do ministério
de Paulo, assim como de outros irmãos. Era
uma pessoa que colocava seus bens, seu
tempo e sua energia a serviço do reino, uma
mantenedora. Uma pessoa que contribuía
com liberalidade para que a Palavra de Deus
pudesse chegar ao maior número possível de
pessoas! E não apenas isso! A irmã Febe foi a
pessoa que levou pessoalmente, de Corinto à
Roma, a epístola de Paulo aos Romanos;
2. Priscila e Áquila: Romanos 16:3-5
Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores
em Cristo Jesus Priscila e Áquila eram
cooperadores de Paulo. Eles o conheceram em
Corinto quando, por meio de um decreto do
Imperador Claudio, foram expulsos de Roma por
serem judeus. Quando o decreto do imperador
foi revogado, retornaram a Roma e abriram
sua casa para que fosse um local de reunião
da Igreja, um ponto de pregação do Evangelho.
Não apenas colocavam a mão na obra, mas
também abriam suas casas para as reuniões
da Igreja! A Igreja começou nas casas, com
pessoas que abriam mão de sua privacidade

para receberem outros irmãos, abençoando
assim outras pessoas com a hospitalidade.
Febe praticava a liberalidade, Priscila e Áquila
praticavam a hospitalidade. Não apenas isso!
Colocavam em risco suas próprias vidas, para
que o Evangelho pudesse avançar;
3. Urbano: Romanos 16:9 Saudai a
Urbano, nosso cooperador em Cristo. Quase
nada se sabe a respeito de Urbano, mas aqui
ele é citado como um cooperador de Paulo
em Cristo. Cooperador é alguém que opera
juntamente. O serviço cristão é efetuado de
forma cooperativa. Não se trata de algo que
se faz sozinho. Uma outra característica do
irmão Urbano diz respeito a sua classe social.
O nome “Urbano” era muito comum em
escravos ou filhos de escravos, o que indica
que, possivelmente, ele provinha de uma classe
social mais humilde. É muito precioso que
nessa lista apareçam nomes de pessoas ricas
e poderosas, como Febe e Erasto (uma espécie
de prefeito da cidade), juntamente com o nome
de Urbano, um irmão sem recursos financeiros.
Na vida normal da Igreja, há espaço para todos
servirem e serem servidos, independente de
classes sociais, mas isso não se tornará uma
prática, em nosso meio sem quebrantamento
e sem a submissão mútua de todos os irmãos.
Há na lista de Romanos 16, homens
e mulheres, ricos e pobres, judeus e gentios,
e isso indica que, na Igreja de Cristo, não há
espaço para machismo ou feminismo, racismo
ou classismo. Cada um, com sua contribuição,
ilustra aspectos da ortopraxia, ou seja, da vida
normal da Igreja.
Há ainda muito ensino nesses versos
finais da Carta de Paulo aos Romanos, mas
por hoje vamos nos ater a esses que foram
relacionados e, para encerrar gostaria ainda
de destacar um último aspecto prático da
vida normal da Igreja: afetuosidade. Romanos
16:16. Saudai-vos uns aos outros com santo
ósculo. Paulo não recomendou o ósculo santo
sem razão! Nossos corações precisam ser
aquecidos pela Palavra de Deus e também pelo
afeto uns dos outros!
Que o Espírito Santo de Deus
nos desperte para esses simples, porém
importantes aspectos da vida normal da Igreja
e nos dê a coragem e o desprendimento de
termos a liberalidade de Febe, a hospitalidade
de Priscila e Áquila, a disposição para a
cooperação de Urbano e a afetuosidade
genuína dos crentes, deveriam ser conhecidos
justamente pelo amor que têm uns pelos
outros. Fundamentados na Ortodoxia sim, mas
não sem a Ortopraxia, para a Glória de Deus e
pelo avanço do evangelho! Amém!
Marcio Fróis

