agenda

AVISOS

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

Domingo, 16 de julho de 2017/ Nº 2506

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:

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração no
uso das atribuições que lhe confere o Art. 16 do
Estatuto, convoca a Igreja para uma Assembleia
Extraordinária a ser realizada no dia 26 de Julho
de 2017 às 20:00 horas com o quorum de 1/3 dos
membros em 1ª convocação e de qualquer número em segunda convocação 15 (quinze) minutos
após a primeira. Para tratar de um único assunto: EXTINÇÃO DA CONGREGAÇÃO DO JARDIM
UNIÃO DA VITÓRIA.

Domingo 16/07/2017
9h30 - Mauricio Torres
18h30 - Fernando Prison
Domingo 23/07/2017
9h30 - Glenio Fonseca Paranaguá
18h30 - Glenio Fonseca Paranaguá
Diáconos:

ACAMPAMENTO CANAÃ

Atenção! Informamos que o Acampamento Canaã
estará fechado para toda e qualquer atividade nos
dias 15 a 30 de julho de 2017. Para maiores informações entre em contato com a recepção da PIB
pelo telefone(43)3372-8900.

Domingo 16/07/2017
9h30 - Claudio e Rosalina
18h30 - Claudio e Rosalina
Domingo 23/07/2017
9h30 - Carlos e Sueli
18h30 - Carlos e Sueli
Aniversariantes da semana:
Dia 16/07
Andriane Rodeski de Oliveira
Andre Luiz Gois dos Santos
Carlos Vitor Pretti e Silva
Irene Scarpin
Rosane Quina Barossi
Maria do Carmo Speirs
Dia 17/07
Rafaela Loureiro Cardoso
Isabel Aguera Celeste
Edinelson Augusto Melo
Dia 18/07
Genuepha Vilarta Cianca
Geraldo Gomes dos Reis
Maria Fernanda Ribeiro de Carvalho
Maria Lucia Faidiga de Barros
Maria Aparecida Garcia Moritz
Mauro Alves Nunes
Luzia Ribeiro de Carvalho
Mara Lizane Lovera
Dia 19/07
Ana Marcia Curtti
Maria de Lourdes Bockhorny
Fernando Goncalves de Oliveira
Emilia Scarpin
Alyne Fernanda Klesse Minakawa Pimenta
Dia 20/07
Linita Maria Botareli Zanoni
Silvia Maria Dakkache
Benedita Moreira
Debora Campos Pereira
Ana Claudia Hauly
Waldyr Simoes da Gloria
Marisa Cardoso de Matos da Silva
Luis Alberto Okano
Aracy Manenti
Tarciso Rodrigues Silva
Dia 21/07
Aparecida de Cassia da Silva
Jessica Tomeleri Tolomeu
Walter Wallace Muller
Mariana Moura Carmo
Dia 22/07
Claudia Alice Goncalves Fernandes
Amaro Lucas da Silva
Bruno Fernandes Scaquetti
Bruno Souza Messas Ruiz
Cristiana Germanovix Cardoso

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!

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”.
”Não veremos melhora na Igreja enquanto a reunião de oração não ocupar um lugar importante
na estima de cada um de nós.”

ESCOLA DE PROFETAS

A Escola está em férias neste mês de julho 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

Primeira

MINISTÉRIO DE VISITAÇÃO - 1

Aos amados que desejarem receber visita, teremos
o maior prazer em realizar em sua casa ou hospital. Favor solicitar através das fichas disponíveis
no balção da recepção da igreja. Para maiores informações ou agendameto, entre em contato na
nossa recepção pelo telefone (43)3372-8900 ou
procure o Pr.Dagoberto (43)99993-7316. Todas as
solicitações de visitas serão previamente agendadas exceto em situação de urgência.

REUNIÃO DE HOMENS

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

SEXUALIDADE - O “X” EM QUESTÃO
PARA JOVENS

Nos dias 22 e 29 de julho e 05 de agosto, às 19:30h
aqui na PIB, o Ministério Jovem realizará estudos
sobre sexualidade. Os temas abordados serão
“Identidade de Gênero”, “Meu Corpo Minhas
Regras?” e “Sexo, o que a Bíblia diz”. Convide
seus amigos e venha participar!

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.

PROGRAMAS DE TV

Você sabia que todos os sábados e domingos você
pode assistir na TV programas produzidos pela Pib
Londrina? Aos sábados às 11h30 da manhã é exibido o programa Cristoemmim.comvocê na Unitv canal 13 e 95 da Net. Aos sábados você pode
acompanhar o programa Café e Fé às 10h30min na
Tv Tarobá Cascavel canal 06 , e aos domingos você
pode assistir ao Café e Fé às 08h15min na Tv Tarobá Londrina canal 13. Fique atento e assista esses
programas de forma inédita.

EXPEDIENTE

PASTORES
Glenio Fonseca Paranaguá, Eric Gomes do
Carmo, Dagoberto Simão Aquino.
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 – A FÉ VIROU REFÉM
No século XIX, Hegel deu uma pedrada na cabeça da humanidade e avariou
em cheio a razão. Saímos do terreno do pensamento para o campo do sentimento.
No tempo da lógica matemática, quando A era verdadeiro, não A era falso, mas
hoje, a síntese cinza do branco e preto tornou-se a verdade subjetiva universal
e absoluta.
Agora, já não há mais a verdade, mas verdades. Vivemos a ditadura maiúscula do subjetivismo e o domínio do sentimento. Não se pode mais falar em verdade
absoluta, pois o único absoluto que há, é o absoluto relativismo da verdade.
Este absolutismo da experiência pessoal determinou o caos da realidade.
Nada hoje é considerado verdadeiro, pois cada um tem a sua verdade experimental. Ouvi uma canção gospel, dessas arrebatadoras, que dizia, eu sinto a tua presença… eu sinto, sinto e sinto, era tudo o que dizia. Tudo estava sustentado pelo
sentimento. Só se via a alma nos seus românticos expedientes, tentando garantir a
realidade espiritual.
O espírito está na dimensão onde só a verdade em Jesus e a fé podem entrar.
O mundo espiritual jamais será dirigido por uma alma caída. Mesmo que a razão
chegue à porta do trono de Deus, é a revelação que vai convida-lá a entrar.
“Sem iluminação, não haverá revelação, e sem esta, tudo é obscuridade
emocional. Sentimento não é fé.”
A realidade Divina não é sensorial e nem sensível. Não é emoção, senão pura
revelação a caminho da intimidade com Deus. Como bem disse o Dr. Robert Horn,
“nossa necessidade de revelação é como nossa necessidade de redenção: é absoluta.”
A caligrafia de Deus só pode ser decifrada pelo próprio Deus. Todo ser humano precisa de Deus para crer em Deus. Sem a revelação de Deus não há o conhecimento de Deus. Não se trata de sentimento, nem mesmo de entendimento. Para o
escritor Arthur C. Custance, “enquanto Deus não sintonizar o receptor no coração do
homem, a mensagem do evangelho será apenas um ruído, não uma comunicação.”
A Palavra de Deus e o Espírito Santo são os promotores da revelação, e, esta,
é o agente da fé, que pode muito bem se manifestar com emoções. Não devemos negar o valor dos sentimentos se vierem guiados pela fé. Emoções podem ser
como vagões, mas nunca como a locomotiva.
“Se a ordem for: Palavra de Deus, fé e emoção, tudo bem.”
A questão hoje é uma confusão de sentimentos. A fé virou emoção e a emoção uma loucura da alma, onde o espiritual converteu-se em emocionalismo.
A fé salvadora é tão espiritual como a salvação pela fé. Não podemos confundir os nossos sentimentos, nem mesmos os nossos insights com o escopo da fé.
– Mendigos, na vida espiritual, tudo é de Deus, por meio de Deus e para Deus. Não
se deixem levar ou iludir pela sabedoria das palavras. É só por Cristo, o crucificado.
No amor do Amado,
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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

Pr. Glenio Fonseca Paranaguá

w w w. p i b l o n d r i n a . co m . b r
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PREGAÇÃO DA PALAVRA

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

Doenças Psicossomáticas
Se ouvires atento a voz do SENHOR, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios;
pois eu sou o SENHOR, que te sara.
Êxodo 15:26.

Quando Moisés recebeu esse mandamento de Deus, no Egito antigo florescia o tão
famoso e aclamado livro de medicina chamado Papiro Ebers. Moisés, todavia, preferiu ficar
com o que Deus lhe havia dito em sua palavra.
Ao atentarmos para os princípios deixados por
Deus em sua palavra certamente usufruímos de
cada um deles, ainda que tudo ao nosso redor
diga o contrário. O texto é muito claro ao dizer: Se ouvires atento a voz do SENHOR, teu
Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus
olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos,
nenhuma enfermidade virá sobre ti, pois eu
sou o SENHOR, que te sara. A suma disso tudo
é: ouvir e guardar seus princípios para termos
saúde e uma vida um pouco mais longa.
No Antigo Testamento, tínhamos um
processo muito interessante: o que Deus dizia,
o que as pessoas faziam e o resultado. Creio
que este processo continua vivo e ativo para o
Novo Testamento: o que Deus diz, o que nós fazemos e o resultado. Por que sofremos? Por que
padecemos? Por ignorar o que Deus tem dito
em sua santa e pura palavra. Respondeu-lhes
Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras
nem o poder de Deus. Mateus 22:29.
Todas as vezes que ignoramos a palavra
e os princípios de Deus vamos colher os resultados. Por isso, somos exortados a ter cuidado
com o auto engano, como nos diz: Não vos
enganeis: de Deus não se zomba; pois aquilo
que o homem semear, isso também ceifará.
Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção; mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida
eterna. Gálatas 6:7-8.
A medicina moderna reconhece que
emoções como medo, tristeza, inveja, ansiedade, preocupação, ódio, falta de perdão e pesar
são responsáveis por grande parte de nossas
doenças. Dr. Mac Millen diz que as estimativas
variam de 60% a quase 100%. A medicina atual
também admite que muitas de nossas doenças
derivam da nossa própria mente, isto é, as hoje
conhecidas doenças psicossomáticas.

A palavra psicossomática é de origem
grega. É uma junção de duas palavras: psyche
(psico – alma) e soma (corpo). Ou seja, as doenças que são originadas daquilo que ocupa as
nossas mentes. Ataques cardíacos podem ser
desencadeados pela raiva, em todos os graus,
depressão e ansiedade. A ansiedade coloca
mais estresse sobre o coração do que qualquer
outro estímulo, incluindo o exercício físico e a
fadiga. A tensão emocional invisível da mente
pode produzir mudanças consideráveis visíveis
no corpo, tornando-as sérias e fatais. No começo do século passado, as bactérias eram o
centro da atenção. Agora, a tensão mental é o
centro.
Meus irmãos queridos, os comprimidos
podem até trazer certa paz, mas não uma paz
profunda e duradoura. A verdadeira paz está
em uma pessoa chamada Jesus Cristo, somente
Ele pode nos dar uma paz real e que não seja
efêmera. Como Ele mesmo nos informa: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o
vosso coração, nem se atemorize. João 14:27.
Nesta passagem preciosa da palavra de Deus,
o próprio Jesus nos diz que este mundo nos dá
uma certa paz, mas que a Paz que nosso Senhor
quer nos dar é uma paz que excede toda compreensão e entendimento humanos.
Achamos, às vezes, que nossos pensamentos não tem poder algum sobre nossos
corpos. Todavia, isso não é verdade. Alguns
estudiosos já diziam: mente enferma, corpo
doente. A Bíblia diz com muita clareza em: Porque, como imagina em sua alma, assim ele é.
Provérbios 23:7a. Tudo aquilo que pensamos,
querendo ou não, pode somatizar em nossos
corpos. Jó diz em seu livro que aquilo que ele
pensava em sua mente cedo ou tarde iria acontecer: Aquilo que temo me sobrevém, e o que
receio me acontece. Jó 3:25.
Quando nossa mente está ocupada com
pensamentos sobre doenças, medos e angústias, esses pensamentos vão se manifestar em
nosso corpo. Quando a palavra de Deus nos
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orienta a não andarmos ansiosos por coisa alguma, este ensino é para o benefício e o bem
estar de quem? De Deus ou o nosso? Por isso,
vos digo: não andeis ansiosos pela vossa
vida, quanto ao que haveis de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que
haveis de vestir. Não é a vida mais do que o
alimento, e o corpo, mais do que as vestes?
Mateus 6:25. Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas,
diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a
paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente
em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7.
Por que Deus não me quer ansioso? Porque a ansiedade pode nos levar a uma morte
prematura. Será que sabemos o que mais mata
hoje no mundo? Ataque no coração! A ansiedade é a causa da morte de milhões de pessoas
anualmente. O estilo de vida estressante é uma
das razões que levam a esse dramático quadro.
A própria palavra nos orienta sobre esse fato
em: a ansiedade no coração do homem o
abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios
12:25.
A tensão emocional produz uma série de
doenças, algumas até fatais. Para nos proteger
desse mal, a palavra de Deus nos instrui a não
manter em nossas mentes qualquer pensamento ruim. Finalmente, irmãos, tudo o que é
verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o
que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é
amável, tudo o que é de boa fama, se alguma
virtude há e se algum louvor existe, seja isso
o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses
4:8.
O maior antídoto para nos livrar de hormônios e toxinas anormais produzidos por nós
mesmos é a gratidão e o louvor. Temos, na palavra do nosso Pai celeste, uma orientação para
mantermos longe todos esses sentimentos. Em
tudo, dai graças, porque esta é a vontade de
Deus em Cristo Jesus para convosco. 1ª Tessalonicenses 5:18. Um coração grato e alegre em
todas as circunstâncias da vida é, na prática, um
bloqueador dessas toxinas tão prejudiciais para
nosso organismo.
Os médicos atualmente reconhecem o
grande peso da tensão interna como causadora
e agravante de muitas enfermidades. Haja visto

que todos nós estamos sujeitos às enfermidades, necessário é examinar a causa das mesmas
e colocá-las aos pés Daquele que pode nos livrar de todas elas. ... lançando sobre ele toda a
vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de
vós. 1ª Pedro 5:7.
A obra de Cristo da cruz nos liberta e nos
cura das doenças, segundo a vontade soberana
de Deus. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Crucificaram onde? Nele
mesmo, como nos diz: Carregando ele mesmo
em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos
pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; por suas chagas, fostes sarados. 1ª Pedro 2:24. E também:
Estou crucificado com Cristo; logo, já não sou
eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse
viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé
do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo
se entregou por mim. Gálatas 2:20.
Quando cremos, por revelação Divina,
que fomos atraídos, crucificados, mortos e ressuscitados juntamente com Cristo, somos libertos desse tão terrível mal chamado egocentrismo. Para aqueles que já crêem nessa verdade,
mas ainda lutam diariamente em suas almas, a
única coisa a fazer é ir ao encontro dAquele que
pode aliviar-nos de toda essa carga negativa,
pois foi Ele mesmo que nos disse: Vinde a mim,
todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu
jugo e aprendei de mim, porque sou manso
e humilde de coração; e achareis descanso
para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30.
Sempre que escolhemos olhar para os reveses desta vida passageira e transitória, em detrimento ao que nosso Pai celeste estabeleceu
para cada um de nós, sem sombra de dúvidas,
iremos adoecer em nossa mente,que somatizará em nosso corpo. Todavia, quando formos ao
encontro de Cristo Jesus, encontraremos descanso para as nossas almas aflitas e angustiadas.
Que o bendito e maravilhoso Espírito Santo de
Deus revele essa verdade em nossos corações
por intermédio de sua palavra e obra de Cristo
Jesus, para vivermos neste presente século de
maneira justa, sóbria, piedosa e saudável, para a
glória de Deus Pai. Amém.
Mauricio Torres
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