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DO TELESPECTADOR
A TV é o meu pastor; meu crescimento espiritual faltará.
Ela me faz deitar em pastos mundanos, para levantar-me vazio das coisas
de Deus. Toma o tempo que eu deveria dar a Deus. Faz-me abandonar meus
deveres como crente, porque me prende com tantas seduções.
A TV renova meu conhecimento sobre as coisas do mundo,
e não me deixa estudar a Palavra de Deus, nem orar.
Ainda que eu saiba que ela está sugando minha espiritualidade,
continuarei preso a ela, porque suas
imagens e sons me enganam.
Prepara-me um banquete de
vícios, pecados e violência.
Enche-me a cabeça de filosofia má.
A minha família padece.
Assim sendo, a maldade e a
miséria me seguirão todos os dias
da minha vida, e
contrariarei a vontade
do SENHOR, enquanto
permanecer
escravizado à TV.

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

Você sabia que essa expressão é bíblica?
A Bíblia cita a grande influência das mães sobre a vida dos seus filhos.
O imperador Nero (37-68), que iniciou a grande perseguição do Império Romano contra os crentes, foi um homem muito perverso. E, como dizemos, “teve a quem puxar”, pois sua mãe foi uma
mulher má e assassina.
Lord Byron (1788-1824) foi grande poeta inglês,
inspirador da chamada geração do “mal do século”.
Sabia como ninguém usar bem as palavras e expressar de forma poética seus pensamentos. Contudo, foi um homem sem fé em Deus e muito complexado. Desperdiçou seu enorme talento artístico com
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Deus e que souberam amar também verdadeiramente os seus filhos.
Quando estava preso em Roma, nas vésperas de seu martírio, Paulo escreveu uma importante e emocionante carta ao seu discípulo, e agora pastor, Timóteo. Entre as muitas recomendações pastorais, conselhos e instruções teológicas, Paulo mencionou duas vezes a família de
Timóteo:
“Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem
fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mão Eunice,
e estou certo de que também em ti”

M ÃES

Tal Mãe, Tal Filha...

Ezequiel 16:44
“Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo: Tal mãe, tal filha.”
depressões, fraca personalidade, vícios e pecados.
É de conhecimento geral que sua mãe era uma mulher muito orgulhosa, mal humorada e violenta. Certa
vez, quando Byron era criança, a sua mãe o viu
coxeando pela sala por causa de um pé inválido, e ela
berrou: “Saia da minha frente, seu moleque aleijado!”.
Contudo, há exemplos belíssimos de mães que
influenciaram positivamente seus filhos. São bem
conhecidos os irmãos John e Charles Wesley. John
Wesley foi um dos maiores pregadores que mundo
já teve. Sua influência espiritual foi tão grande na
Inglaterra, que os próprios historiadores seculares
reconhecem que foi graças à pregação de Wesley
que a Inglaterra passou por uma benéfica mudança
no Século XVIII e não uma sangrenta revolução como
aconteceu na França. Charles Wesley foi um homem de Deus e autor de belos hinos de adoração a
Deus. Aprenderam a amar a Deus e a servi-lO bem
cedo, nos braços de sua mãe, Susana Wesley. Foi
no colo dela, que eles bem cedo ouviram: “No princípio criou Deus os céus e a terra...” A grande obra
desses servos do SENHOR foi fundada nos joelhos
de Susana Wesley. Pois ela sempre orou para que
seus filhos fossem bênçãos nas mãos de Deus.
Também, como na história, há na Bíblia Sagrada exemplos de positivos e negativos da influência materna.
Acazias foi mal aconselhado por sua mãe, Atalia (2 Crônicas 22:3), e teve um fim desgraçado
(versículos 7 a 9).
Herodias, em Marcos 6:19-28, fez com que
sua filha, depois de dançar sensualmente para
Herodes e seus convidados, pedisse a cabeça
do profeta João Batista!
Contudo, há muitos mais abençoados exemplos de mães de fé que amaram ao SENHOR

“Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de
quem o aprendeste e que, desde a infância,
sabes as sagradas letras, que podem tornarte sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus”. (2 Timóteo 1:4-5 e 3:14-15)
Mães crentes consagradas produzindo homens de Deus. Que bênção.
Não sabemos como, mas certamente há um
poder enorme no amor e na fé das mães.
Ana é um exemplo de uma mulher aflita vivendo em circunstâncias adversas, contudo teve fé
e orou com persistência: “Demorando-se ela no
orar perante o SENHOR, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios...
Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu
sou uma mulher atribulada de espírito; não bebi
nem vinho nem bebida forte; porém, venho derramando a minha alma perante o SENHOR. Não
tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial; porque
pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora.
Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o
Deus de Israel te conceda a petição que lhe
fizeste”. (1 Samuel 1:12, 15-17)
Ana, por confiar em Deus e orar, é um dos
mais belos exemplos de mãe, dentre tantos registrados na Bíblia Sagrada. Tudo que se diz dela é
bendito e inspirador. Sua influência espiritual na
vida do grande Samuel pode ser vista com muita
clareza. Louvado seja o Deus de Israel!
Falta-nos espaço para falar da Dona Joquebede, mãe de Moisés; de Isabel, mãe de João Batista;
de Maria, mãe de Jesus; e de tantas outras.
Com certeza, podemos fazer um coro com o
apóstolo João e dizer:

“Não tenho maior alegria do que esta: saber
que meus filhos andam na verdade”! (3 João 4)
Portanto, se você é uma mãe...
(1) ...Que está feliz por estar desfrutando de paz
e de alegria espiritual por sua casa está servindo ao
SENHOR Deus, faça como Maria e exclame:
“A minha alma engrandece ao Senhor; e o
meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador...” (Lucas 1:46).
(2) ...Que tem orado por uma situação aflitiva
em sua família e só você e Deus sabem o que
você está passado, então faça como Ana que,
depois de orar e entregar a Deus, teve até seu
semblante transformado: “E disse ela: Ache a
tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher
(Ana) se foi seu caminho, e comeu, e o seu
semblante já não era triste” (1 Samuel 1:18).
(3) ...Que tem orado, e já até pensou que Deus
tem demorado a responder suas orações, consciente-se de que Deus tem o tempo certo (o temESTUDO BÍBLICO DA KOINONIA (16/05/2005)

po dEle) para todas as cousas, e aprenda as lições da mãe siro-fenícia:
“(Jesus) levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro (e Sidom). Tendo entrado numa casa,
queria que ninguém o soubesse, no entanto não
pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha
estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés...
...Então lhe disse (Jesus): Por causa desta
palavra, podes ir; o demônio já saiu de tua
filha” (Marcos 7:24-25 e 29)
Portanto, lembre-se destas importantíssimas lições:
a) Que Jesus, que pode todas as cousas, não
pôde ocultar-se de uma mãe que clamava a Ele.
Clame ao SENHOR por seus filhos!
b) E que feliz é o filho ou filha que tem uma mãe
que clama ao Senhor Jesus por ele. Abençoe
seus filhos, orando por eles!
Confie! Que o SENHOR Jesus Cristo a abençoe ricamente e toda a sua família!

REUNIÃO DE COMUNHÃO E ORAÇÃO (SEGUNDAS-FEIRA ÀS 19H)

O Dom de Falar em Línguas
“Na lei está escrito: Falarei a este povo por
homens de outras línguas e por lábios de outros
povos, e nem assim me ouvirão, diz o SENHOR.
De sorte que as línguas constituem um sinal, não
para os crentes, mas para os incrédulos; mas a
profecia não é para incrédulos, e, sim, para os
que crêem.” (1 Coríntios 14:21-22).
“Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, de
todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois,
se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se
possuiu de perplexidade, porquanto cada um os
ouvia falar na sua própria língua.” (Atos 2:4-6).
“O amor jamais acaba; mas, havendo profecias, desaparecerão; havendo línguas, cessarão;
havendo ciência, passará.” (1 Coríntios 13:8).
Ao estudar o que a Bíblia Sagrada ensina sobre o Dom de Línguas, três assuntos devem ser
bem examinados e definidos com clareza:
1º - O propósito deste dom – Para que Deus
concedeu este dom através do Espírito Santo?
2º - A natureza do dom de falar em línguas –
Em que consistiam as “línguas”, ou seja, como eram
essas línguas (idiomas ou balbuciado ininteligível)?
3º - A duração do dom – Seria um dom perpétuo ou teria um tempo limitado dentro do plano
de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo?
Os três textos bíblicos mencionados respondem com exatidão às essas perguntas básicas

sobre o propósito e a natureza deste dom, precisando apenas ser analisados e comparados com
o que dizem outros textos bíblicos.
Primeiro: O falar em línguas, como dom do Espírito Santo, foi dado com um sinal para os incrédulos,
e não para os crentes: “De sorte que as línguas
constituem um sinal, não para os crentes, mas para
os incrédulos”. Temos, pois, o propósito do dom.
Deus dotou a igreja com homens que ao “falar em
línguas” servissem de um sinal para os incrédulos.
Como esta é a única passagem bíblica que estabelece o propósito deste dom, precisamos, então, estudar outros textos bíblicos que mencionem
o falar em línguas. Assim analisaremos se a Bíblia
realmente registra como se cumpria esta finalidade no uso deste impressionante dom. O livro de
Atos os registra em 2:1-41; 10:17-48 e 19:1-7.
Vamos, portanto, como bons bereianos, colocar a lupa de 1 Tessalonicenses 5:21, em cada
um destes relatos bíblicos!
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Pelo Ministério Dorcas (trabalho de assistência social).
3 - CONTINUAR ORANDO: Pelo tratamento do Nonato; Pelo irmão
Jeová (erizipela e má circulação); Pela Simone (do H. J.): com um tipo
de câncer e várias complicações; Pela mãe do Alexandre Aquino e
pelos filhos (um com problemas com drogas e outro com alcoolismo);
Pelo Plano Bresser do Melo.
4 - PERSEVERAR EM ORAÇÃO: Pelo irmão do Romildo (D. Rubens);
Pela documentação da casa da Graça Tabosa, junto a CEF; Pela Aline
(da Auristela) e Débora (da Rita Ângelo): desviadas; Pela fase final dos
processos tanto do Júnior (Trabalhista), como do Cláudio Filho (Cível);
Pela Marleide (irmã da Marta): doente do coração e grávida - não é
crente; Pelo sobrinho do Juvenal (não é crente), quem tem câncer.

KOINONIA PEDIDOS DE ORAÇÃO
1 - AGRADECER: Pela cirurgia da Larissa (nora do Zezinho e Izolda); Pelo encontro de jovens de nossas congregações (São Gonçalo, Pecém, Taíba e Araturi); Pelo culto de Ações de Graça: Mardem
e Jacqueline (quinta-feira); Pela fé e gratidão da Esterzinha; Pela
recuperação da Dona Luiza (mãe do Roger e Valéria).
2 - ORAR: Pela irmã Lourdes, por seu tratamento quimioterápico; Pelo
TOM - Tempo de Oração por Missões, na quarta-feira: Pelos alunos do
CBD, da classe de Homilética: pregarão em junho; Pelo pai da Mara
(conversão); Pela assembléia da igreja, em junho; Pelos governantes
brasileiros - a fim de que saibam respeitar os direitos de Israel - Gn 12:3;

NOTAS E NOTÍCIAS

HOMILÉTICA
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Em JUNHO, os seminaristas da Disciplina de Homilética, do CBD, vão pregar em vários cultos e
programações de nossa igreja. Vamos prestigiar e orar por estes irmãos que estão se preparando
para melhor servir ao SENHOR Deus:
D I A P ROGRAMAÇÃO
T EXTO B ÍBLICO
P REGADOR
05 Domingo - Culto Matinal - EBD
Apocalipse 3:14-22
Pr. Barbosa
05 Domingo - Culto Noturno
Salmo 90
Pr. Clayton
06 Segunda - Koinonia (Reunião de Pastores e Evangelistas) Colossenses 1:13-20
Bonifácio
12 Domingo - Culto Noturno
1 Pedro 1:3-9
Aquino
19 Domingo - Culto Matinal - EBD
2 Crônicas 33:1-17
Nildo
19 Domingo - Culto Noturno
Deuteronômio 6:1-12
Assis
20 Segunda - Koinonia (Reunião de Pastores e Evangelistas) João 6:1-15
Giuvan
24 Sexta - Culto: Encerramento Semestre CBD
2 Timóteo 3:14-17
Pr. Evaristo
26 Domingo - Culto Noturno
Isaías 53
Pr. Luiz
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“Quão formosos são os pés dos que anunciam cousas boas” - Romanos 10:15
No contexto de Isaías 52:6-7, os pés aqui representam a chegada dos mensageiros trazendo as
boas novas de salvação. Portanto, você pode embelezar seu carro, transformando-o num instrumento de anunciar as boas novas. Encomende com
AGENDA DE JUNHO
o Luciano o adesivo com o símbolo e o endereço
TEMA:
OS
CRENTES
DE ORAÇÃO
eletrônico de nossa igreja!
04
(sábado)
16h
Chá
de
Panela:
Ariane e Linhares.
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O AMOR EM FOCO
DIA DOS ENAMORADOS - 11 DE JUNHO

19h - Curso Bíblico de Aconselhamento de Casais.

A Mocidade está planejando uma excelente
programação para mostrar o que é realmente o
verdadeiro amor, segundo a Bíblia Sagrada. A
mensagem será passada de uma forma supercriativa, com muito bom-humor e preservando a
fidelidade do conteúdo. Lembre-se: a programação começará às 19 horas em ponto.

BIBLIOTECA DO CBD

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Continuamos em nossa meta de equipar a nossa biblioteca com bons livros. Recentemente adquirimos “A História dos Batistas”, Editora
JUERP, 482 páginas. É uma excelente obra que
descreve a história dos batistas desde os primórdios (como eram as igrejas nos primeiros séculos
do Cristianismo, os desvios doutrinários, a resistência dos primeiros crentes durante os séculos
de apostasia e no período de Idade Média), trata
do envolvimento dos batistas com a Reforma Protestante, e o histórico dos batistas na América do
Norte e no Brasil. Recomendamos.

05 (domingo) 19h - Dia das Primícias, Celebração da
Ceia do Senhor e Doação de Alimentos para as obras
assistenciais do Ministério Dorcas.
06 (segunda) 17h30min - Reunião de Pastores e
Evangelistas.
11 (sábado) Dia dos Enamorados – O Amor em Foco.
18 (sábado) Curso de Aconselhamento de Casais.
20 (segunda) 17h30min - Reunião de Pastores e
Evangelistas.
24 (sexta) 19h - Culto de Encerramento do 1º
Semestre do CBD.
25 (sábado) 9h - Encontro de Pastores e Diáconos, no
Pecém.
26 (domingo) 19h - Batismo, Assembléia e
Celebração da Ceia do Senhor.

