agenda

AVISOS

Visão: Conhecer a Cristo crucificado e torná-lo
conhecido, em todo lugar, por meio da graça.

Domingo, 02 de julho de 2017/ Nº 2504

DOMINGO
9h30 - Estudo Bíblico
18h30 - Culto
4ª FEIRA
15h00 - Culto de Oração e Comunhão
19h30 - Culto de Oração
5ª FEIRA
12h15 - Tempo de Graça
SÁBADO
19h30 - Culto de Jovens

ESCALA
Pastores:
Domingo 02/07/2017
9h30 - José Mario Murari
18h30 - José Mario Murari
Domingo 09/07/2017
9h30 - José Mario Murari
18h30 - José Mario Murari
Diáconos:

Domingo 02/07/2017
9h30 - Joel e Elza
18h30 - Joel e Elza
Domingo 09/07/2017
9h30 - Antonio e Vera
18h30 - Antonio e Vera

REUNIÃO DE HOMENS

Informamos que o Pr Glenio Fonseca Paranaguá
estará em viagem entre os dias 29/06 até 17/07,
pedimos que orem pelo Pastor.

Informamos que a Reunião de Homens entrará de
férias no mês de julho e o retorno acontecerá no
mês de agosto.

OUVIDORIA
Se você tiver alguma sugestão ou reclamação sobre os assuntos administrativos da igreja você
poderá fazer através do email ouvidoriapib@palavradacruz.com.br! Todos os emails deverão ser
identificados!

MINISTÉRIO DE VISITAÇÃO - 1
O Ministério de Visitação informa à igreja que as
visitas em casa e hospital deverão ser solicitadas
através de fichas disponíveis no balção da recepção. Para maiores informações ou agendamento
entre em contato pelo telefone (43)3372-8900 ou
procure o Pr. Dagoberto. Todas as solicitações de
visitas serão previamente agendadas exceto em
situação de urgência.

Aniversariantes da semana:
Dia 02/07
Dulcineia Baroto Castilho
Maria Izabel Trioschi Guerra
Rosa Bacchi de Souza
Isabela Silveira Fernandes
Isabela Magalhaes dos Santos
Maria Sueli Pretti e Silva
Luciana Perazolo
Dia 03/07
Antonio Cianca
Cristiany Turques Pacheco Monteiro
Viviany Turques Pacheco Pinto
Edison Dutra da Silva
Dominaldo Feniman
Regia Oliveira Rodrigues da Silva
Ivo Carlos Duarte
Dia 04/07
Joao Filipov
Erly Pinheiro Gois Feniman
Dia 05/07
Alexandre Lourenco Ferreira
Rafael Perilli de Carvalho
Andreia Kelly Rodrigues Barros Gamero
Maria Aparecida Rocha dos Santos
Dia 06/07
Andrey Camargo Consalter
Gisele Vitorello Martins
Rui Valter Cortez
Silvia Maria Lovato
Sandra Regina de Melo Souza
Dia 07/07
Neyde Pasquali da Gloria
Marluce Fagotti de Paiva
Sonia Regina Guelfi Cortes da Silva
Marina Scamaral Bertoncelli
Cristiane Pereira da Silva Calixto
Evelyn Juliane Bras
Caroline Barros Fernandes Barbosa
Dia 08/07
Eduardo Jose Christino da Silva
Maria Dolores Aparecida Velani Melo
Bernadete Migunutti
Everton Yukio Hirata
Alvino Pereira Maia Neto
Isabel Cristina Martins
Cleide Maria Ferreira
Cristiane Gomes do Carmo Bittencourt

Primeira

VIAGEM

PREGAÇÃO (02/07) e (09/07)
Atenção! Nos cultos dos dias 02/07 e 09/07 tanto
no culto da manhã quanto no culto da noite, a ministração da palavra será feita pelo Pr. José Mario
Murari, de Goiânia. Pedimos que orem pela vida do
irmão para que o Espírito Santo lhe use.

ESCOLA DE PROFETAS
A Escola está entrando de férias e retornará em
Agosto. Para este segundo semestre teremos novidades. Dia 02 de Agosto teremos como Profa.,
a Carmita que vai nos falar sobre Ética e Etiqueta.
A Escola continuará com as aulas às quartas feiras
das 20:30 às 22hs sempre quinzenalmente. Informações com Lia pelo 996679795 ou escreva para
escoladeprofetas@palavradacruz.com.br

COMUNHÃO À MESA
Informamos para toda a Igreja que no mês de julho a nossa comunhão à mesa será no segundo
domingo (09/07). O cardápio desta vez será feijoada! Venha participar conosco, traga sua família e
seus amigos. Os convites podem ser adquiridos na
recepção durante a semana ou aos domingos com
os irmãos Sérgio Germanovix e Mario Galindo.

CULTO DE ORAÇÃO ÀS QUARTAS-FEIRAS
“As reuniões de oração medem a pulsação da Igreja.” Todos os filhos de Deus desta Igreja estão convocados a participar da reunião de oração às quartas feiras às 19:30h. “Aprender a orar com Jesus”
às 20:00h. Oração. ”Não veremos melhora na Igreja enquanto a reunião de oração não ocupar um
lugar importante na estima de cada um de nós.”

MINISTÉRIO DE VISITAÇÃO - 2
Em caso de velório pedimos que entrem em contato na recepção da PIB e com o Pr. Dagoberto
pelo whatsapp ou telefone (43)99993-7316. Os
membros interessados em fazer parte do Ministério de Visitação entre em contato através do telefone (43)99993-7316.

PROJETO DORCAS

Solicitamos aos irmãos a cooperação com o Projeto Dorcas através da doação de tecidos para
lençóis, malha para agasalho, aparelho de barbear, roupas íntimas masculinas(novas), sabonetes,
creme dental, escova de dentes e roupas para recém nascidos. Caso prefiram, as doações também
podem ser feitas em dinheiro. Para maiores informações entre em contato com a Lia Barreiros pelo
telefone (43)99942-3355.

EXPEDIENTE

PASTOR
Glenio Fonseca Paranaguá.
CONTATO
comunicacao@palavradacruz.com.br
ouvidoriapib@palavradacruz.com.br

TEMPLO
Tel (43) 3372-8900
Av. Paraná, 76-A CEP. 86.020-360 | Londrina - PR - Brasil
ACAMPAMENTO CANAÃ | (43) 3326-1863
COLINA DA GRAÇA PLENA | (43) 3357-4862

www.p i b l o n d r i n a .com.br

Igreja Batista

em londrina

O ESPÍRITO DA CRUZ – MEDO DE MIM MESMO
Um dos pecados de estimação é a hipocrisia ou, a síndrome da aparência
Ok. Mas quem vê cara, não vê coração. De algum modo, todos nós fingimos ser o
que de fato não somos, por isso, temos, também, muita dificuldade de lidar com o
nosso auto-engodo.
É fácil alguém se impressionar com uma boa imagem, caindo na armadilha
das maquiagens. Um rosto bem delineado e bem tratado com produtos cosméticos pode ser a casca da banana para um esbarrão nas rugas. É fatal a decepção
entre a face da festa e a do bom dia! com cara lavada. O artista no filme foi capaz de
dizer: você é outra, hoje!
Confesso: não tenho coragem de revelar minhas decepções. Eu sempre
fico ali calado, curtindo o meu erro de avaliação. Eu pensava que aquela pessoa
fosse do tipo: o menos encarquilhado, mas, que ledo engano. Era tudo maquiagem.
Era imitação barata.
Nós, frequentemente, nos disfarçamos para que os outros nos aceitem. Isto é
a norma da convivência superficial, já que temos medo de dizer quem nós somos e
sermos expulsos da festa, descartados da lista de contatos. Só que isso não dá liga.
O sujeitinho que se sujeita apenas à vida do palco, pode ser talentoso, mas
não tem alma. É fake.
Tem gente que só tem discurso. Dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade é a maior das falsidades, sustentava Agostinho.
É isso aqui que me pega. Eu até tento me maquiar de santo, mas as rugas da carne,
depois da exibição, não podem ser camufladas. Que santidade é essa das aparências, gente?
O espírito da cruz tem a ver com os destroços do fingimento. Cristo crucificado, não apenas crucificou o nosso velho homem, mas também o nosso velho ego,
com todas as sua tentativas de parecer o que não é. Não basta esposar a boa doutrina de nossa co-morte com Cristo, é preciso esposar o caráter de Cristo em nosso
modo de viver.
Ser um crucificado com Cristo é poder viver a vida, pela fé, sem a necessidade de chamar a atenção dessa aparência idealizada. Não é o que parecemos aos
homens, na passarela, o que conta, mas o que somos em Cristo, no escuro.
Richard Glover diz: A hipocrisia, além de encobrir as falhas, corrói rapidamente
na alma todo resquício de verdade e honra que nela exista. Na vida cristã, ninguém
deve tentar ser o que não é, uma vez que tudo o que somos, somos em Cristo. A
mais urgente de todas disciplinas espirituais é aquela que nos faz ver quem
somos, somente em Cristo.
Um sujeito íntegro tem virtudes que vão além do que pode expressar; porém, o hipócrita, frequentemente, expressa muito além das virtudes que possui.
Isto pode ser um mimetismo, mas é a coisa mais absurda e contrária à natureza da
existência.
Mendigos, é preferível sofrer vexame de não sermos aceitos por sermos
quem somos, do que sermos aceitos só por aparência.
Do velho mendigo do vale estreito,
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Acompanhe-nos na internet!
Fa ce b o o k . co m / p i b l o n d r i n a
Yo u t u b e. co m / P I B Lo n d r i n a 1
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DA NASCENTE À FOZ, NO PERCURSO DAS ÁGUAS-RÉGIAS
O Espírito e a noiva dizem: Vem! Aquele que ouve, diga: Vem! Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de
graça a água da vida. Apocalipse 22:17.

Esse é o último convite que a Bíblia faz ao
ser humano carente. É um apelo aos sedentos para
saciar a sede espiritual. A raça adâmica, separada
de Deus, vive em sequidão de significado. Somos
uma espécie boquisseca, lambendo qualquer gotícula que nos dê algum sentido. A alma sôfrega apega-se a qualquer coisa que se proponha a mitigar
sua sede, mas só a água da vida pode realmente
dessedentá-la. Ó Deus, tu és meu Deus forte, eu
te busco ansiosamente; a minha alma tem sede
de ti; meu corpo te almeja, numa terra árida,
exausta, sem água. Salmo 63:1.
Ninguém consegue o seu bem-estar permanente excluindo Deus da própria vida, pois o segredo da verdadeira felicidade vem definido pela
dependência do Deus vivo e absoluto. A felicidade
requer a plenitude de Deus como a causa de todo
o deleite, uma vez que qualquer prazer fora da perfeição divina torna-se mera contingência das situações. Só o Deus vivo pode matar a sede da alma.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo:
quando irei e me verei perante a face de Deus?
Salmo 42:2.
Jesus Cristo, o Homem-Deus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, e o único capaz de
satisfazer a secura da alma de um modo pleno. A
pessoa que se completa em Cristo não precisa de
acessórios para promover o seu regozijo. O contentamento do cristão é o resultado da suficiência
de Cristo, onde ninguém pode roubar a satisfação
borbulhante de seu íntimo. 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 7:37b e 38.
Ele é a água viva que supre as carências íntimas do ser humano. Nada nesse mundo de pesados dissabores, pode substituí-lo na incumbência
divina de preencher o vazio do coração. Ele não é
apenas Grande. Ele é o único, dizia Carnegie Simpson, e ninguém consegue ser verdadeiramente íntegro fora dele. Cristo é a causa e a consequência
de uma vida exultante de unidade, já que a sua
vida cheia de importância transfere os valores eternos a todos que o recebem como seu Salvador e
Senhor. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor
Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o
Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8.
Alfa e Ômega são a primeira e a última letras do alfabeto grego. Aqui vemos a eternidade de

Cristo expressa nos símbolos do abecedário, apontando claramente para a aurora e o ocaso da criação. Cristo é eterno, sendo o começo e o término
de tudo. Billy Graham afirma que “qualquer filosofia
que trate somente do aqui e agora não serve para o
homem.”Sem a eternidade a existência humana se
torna uma aberração, uma vez que a morte consegue sepultá-la. Se a nossa esperança em Cristo se
limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15:19.
Cristo era antes do princípio, como é agora,
o mesmo, que há de vir. Ele entrou no túnel do tempo, mas não foi modelado pelo desgaste da idade.
A sua eternidade ultrapassa as eras, e em qualquer
época ele é sempre o mesmo. Cristo não envelhece nem se consome, por isso a sua obra salvadora
naquele momento histórico, está sempre vigente
e atualizada a cada dia, e é capaz de salvar totalmente todos aqueles que creem somente nele. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para
sempre. Hebreus 13:8.
Pensar na eternidade de Cristo encarnado
encanta todo aquele que tem certeza da obra de
Deus pela graça, mas arrepia os cabelos daquele
que estima a sua salvação por meio das obras de
justiça que pratica. Como sustentava Thomas Watson, na realidade futura, “os ímpios têm um verme
que não morre e os piedosos, uma coroa que não se
corrompe”, por isso, é conveniente olhar só para Jesus, que tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o
Autor da salvação eterna para todos os que lhe
obedecem. Hebreus 5:9.
Só um Deus eterno pode realizar uma salvação eterna. Cristo satisfaz em sua eternidade todos
os requisitos da salvação do pecador do começo ao
fim. Antes da criação do mundo já o vemos como
o primonato da criação. Ele é a causa do universo,
sendo o Primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a
criação; pois nele foram criadas todas as coisas,
nos céus e na terra... Colossenses 1:15-16a.
O Criador do universo, o Primogênito da criação entrou nesse mundo finito e poluído pelo pecado, para assumir a pecaminosidade do ser humano,
e, assim, poder libertar da escravatura do pecado,
todos os eleitos de Deus, que creem na suficiência
da graça. Cristo Jesus é a razão entre o Deus justo e o homem pecador, por isso precisava morrer a
morte do pecador, a fim de salvá-lo do seu pecado.
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Não temas; eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo
pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da
morte e do inferno. Apocalipse l:17b-18.
Cristo é o Alfa e o Ômega na criação. Ele é
a origem e a extinção de tudo o que se encontra
contaminado no universo. Mas na redenção ele é o
Primeiro e o Último. Ele é o Cordeiro imolado desde
a fundação do mundo e é também o último Adão,
que foi sacrificado no Calvário. Nenhuma providência para a expiação foi promulgada antes dele
e nenhuma consequência da condenação ficou
pendente depois de sua obra na cruz. Tudo o que
diz respeito à nossa salvação eterna foi garantido
perfeitamente na suficiência de Cristo. Pois, Cristo
é tudo e em todos. Colossenses 3:10b.
O Unigênito de Deus, o Primogênito da criação, torna-se membro da raça caída, através de sua
encarnação como o Primogênito na família de José
e Maria. Nessa condição humana ele assume os pecados da humanidade na cruz como o último Adão,
sendo depois ressuscitado da sepultura como o segundo homem, ou o Primogênito dentre os mortos.
Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio,
o primogênito dentre os mortos, para em todas
as coisas ter a primazia. Colossenses 1:18.
O Primogênito da criação se faz participante
da raça adâmica como o Primogênito de uma família humana, e ao ser picado pelo vírus da morte, ele transpôs os limites da morte, sendo feito o
Primogênito da ressurreição, e, restabelecido na
condição de homem, foi feito o Primogênito entre
muitos irmãos condizentes com a sua imagem. Portanto aos que de antemão conheceu, também
os predestinou para serem conformes à imagem
de seu Filho, afim de que ele seja o primogênito
entre muitos irmãos. Romanos 8:29.
Na cruz, Cristo Jesus nos atraiu a ele, fazendo-nos participantes de sua morte, quando se
reduziu ao último Adão, aos olhos de Deus. A natureza dos filhos de Adão foi incluída em Cristo crucificado, a fim de ser crucificado com ele o velho
homem, tornando aqueles que creem nesse sacrifício como integrantes da mesma sentença. A nova
criatura em Cristo é um milagre da graça compartilhado na morte e ressurreição do próprio Cristo.
Porque, se fomos unidos com ele na semelhança
da sua morte, certamente o seremos também na
semelhança da sua ressurreição. Romanos 6:5.
Cristo é a totalidade divina para a restauração dessa coisa nenhuma da espécie humana. Ele
é o Alfa e o Ômega da criação, logo tudo o que o

homem é, como resultado de sua constituição original, provém da ação de Cristo. Ele é o Primeiro e o
Último da redenção, por conseguinte, tudo o que os
salvos manifestam, em seu estilo de vida, é determinado pela redenção em Cristo. Por outro lado, tudo
o que os santos de Deus fazem na proclamação do
evangelho, é o efeito da operação de Cristo como o
Princípio e o Fim de toda a mensagem. Tudo está
feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o
fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte
da água da vida. Apocalipse 21:6.
Cristo já realizou tudo que deveria ser feito
em favor da salvação do pecador. Não há mais coisa
alguma a ser alcançada. Ele é a fonte eterna da salvação e o curso permanente da santificação. Ele é
a nascente da água viva e o leito estável das águas
abundantes até à sua foz, na glorificação celestial.
Cristo é a origem da vida plena e a plenitude da
vida santa, e a todos os sedentos ele dá graciosamente de suas copiosas e puríssimas correntes de
água. Jesus Cristo é o Princípio e o Fim de toda a
pregação, pois nele reside a integralidade de Deus
para a mais profunda deficiência humana. Eu sou o
Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13.
No evangelho das insondáveis riquezas de
Cristo, O vemos como Alfa e Ômega da criação divina, realizando uma obra vasta e completa; como
o Primeiro e o Último na redenção do pecador, executando uma salvação perfeita e acabada, sem carecer qualquer retoque; e como o Princípio e o Fim
na proclamação da mensagem cristã, definindo o
conteúdo total de toda a pregação da graça eficiente de Deus, e suprindo os meios para o aprazimento
de todos os que têm sede. Ah! Todos vós os que
tendes sede, vinde às águas... Os aflitos e necessitados buscam águas... Porque derramarei água
sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca.
Isaías 55:1, 41:17, 44:3.
Cristo é a fonte das águas, a origem da Criação: Alfa e Ômega. Cristo é a completa Redenção:
Primeiro e Último. Cristo é o conteúdo total da Proclamação: Princípio e Fim. Donald MacLeod afirmou:
“Jesus Cristo não pode ser entendido adequadamente em termos de qualquer categoria aplicável ao homem... Ele é por si mesmo uma categoria.” Por isso:
Àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse
5:13b.
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