É tempo de

Celebrar o Natal

A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

ESTAMOS VIVENDO
NO FIM DOS TEMPOS?
O conceito bíblico “fim dos tempos” não trata do fim do mundo. Ele
assinala o término do longo período
entre a Primeira e a Segunda Vinda
de Jesus Cristo. De acordo com a
Bíblia, o “fim dos tempos” é caracterizado basicamente pelo retorno
dos judeus à terra de seus patriarcas,
vindos da dispersão pelo mundo
afora (desde 1882 até hoje) e pela
reorganização do Estado de Israel
(1948) após uma longa interrupção.
Neste livro, o autor analisa mais de 175 profecias bíblicas,
todas elas relacionadas ao “fim dos tempos”. Essas predições
foram comprovadamente cumpridas em nossa era da História: desde 1882 até hoje. Assim, temos as provas inequívocas
que, de fato, estamos vivendo no “fim dos tempos” e que Jesus
Cristo virá em breve, como Rei e Juiz de Mundo!
.................................................................
Esse livro do Dr. Roger Liebi é um dos mais impressionantes
livros sobre profecias bíblicas que eu li – desde o livro do Dr.
Leon Wood (“A Bíblia e os Eventos Futuros”). Ele de forma corajosa, mas amparado em boas exegeses e excelentes estudos
históricos e do contexto bíblico, explica que muitas profecias
bíblicas se cumpriram e estão se cumprindo em nossa época.
O livro também é uma formidável fonte de pesquisa para a
história antiga de Israel, bem como do Moderno Estado Judeu.
É um livro para ser estudado, questionado, pesquisado,
e, com certeza, servir de inspiração para o aprofundamento
do Estudo Bíblico e para o fortalecimento da esperança na
iminente volta do Senhor Jesus!
* Há poucos exemplares em nossa livraria, a preço promocional de 25 reais.
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Leitura Devocional
Culto Matutino – Denis & Izanne

NOTÍCIAS DOS AMADOS IRMÃOS
QUE ESTÃO LONGE
1 – A IRMÃ ELSA MITA continua sua
temporada nos Estados Unidos. Depois de
um semestre em que se dedicou aos estudos
da Língua Inglesa, ela está orando e pensando
em passar mais um semestre lá. Em 2015, ela
fará parte da Caminhada Bíblica 2015 (Israel,
Grécia e as Sete Cidades das Igrejas de Apocalipse – Turquia). A Elsa tem acompanhado
todas as nossas programações, sente muitas
saudades e continua como diaconisa licenciada e enviando seus dízimos e ofertas para a
manutenção da igreja e da obra missionária.
2 – A IRMÃ ALINE (do Violino) está na França, fazendo um curso
de aperfeiçoamento.

Ela nos enviou um carinhoso e-mail: “Bom, faz tempo que penso
em enviar esse email mandando notícias, mas é tudo tão corrido uso pouco a internet.
Mas aqui é uma bela cidade, muito tranquila. Passo o dia na
escola, em aulas, estudos, ensaios... está sendo muito bom. Aqui
a escassez de igrejas é enorme, só tem uma igreja reformada que
não sei onde é, e uma Assembléia de Deus.
Estou começando a conversar em francês, já da pra entender
quase tudo, mas falar é complicado, mas tá dando certo. Aqui é
comum a gente conversar com alguém que não crer em Deus.Porém
eles aceitam que a gente fale sobre Deus pra eles...
O frio tá chegando, creio que Deus está segurando a neve, pois
nevou pouco ainda, e eu estou agradecendo por isso.
Estou assistindo aos Cultos da Cristo é Vida quando a família que
eu moro não corta a net. Fiquei muito feliz pela conversão da minha
avó. Tenho saudades de estar aí com vocês. Mas estou muito feliz
pela oportunidade que Deus me concedeu.
Assisti a peça do Dia dos Vivos e gostei - muito bem elaborada
e ensaiada. Louvo a Deus por ver a orquestra tocando nas programações. Um Abraço de saudades, que Deus esteja abençoado
sempre a todos!”
Tiago 3
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Leituras para Consagração

Culto Vespertino – Otílio & Samara

Em Êxodo 34:26, lemos “as primícias dos primeiros frutos da tua
terra trarás à casa do SENHOR teu Deus”. Primícias são os primeiros
frutos da colheita, a primeira parte de tudo que possuímos. Assim,
Deus estabeleceu que as primeiras coisas pertencem a Ele, por isso
é que nós, como crentes, as devolvemos ao SENHOR como consagração. O SENHOR é o nosso Deus, nosso Pastor e Senhor, nossa
Fortaleza e Refúgio, nosso Consolo e Abençoador. Como fonte de
todas as bênçãos em nossa vida, Ele merece com justiça o primeiro
lugar em tudo. Nós crentes pregamos isso, e vivemos essa verdade
quando colocamos em prática o princípio das Primícias.
O melhor do nosso tempo pertence a Deus, e quando nós
reservamos os primeiros minutos do dia para ouvi-lO, falar com Ele
e adorá-lO, estamos consagrando as primícias do nosso tempo ao
SENHOR.
O que ganhamos vem do SENHOR, é necessário, pois, que
o servo de Deus separe a primeira parte (os dízimos) ao Dono, como
consagração, reconhecimento e gratidão a Deus. Isto deve ser feito
com alegria, com espírito de honra ao Bom Pastor que cuidou dele,
de sua família, que lhes deu o sustento e as bênçãos.
A semana pertence ao SENHOR, e Ele deixou bem claro
que o primeiro dia da semana é dEle: É o Dia do SENHOR. Na Aliança
Mosaica, Deus colocou o sétimo dia, como sendo o dia consagrado a
Ele. Mas, na Nova Aliança, quando os privilégios são ainda maiores,
Deus separou o Primeiro Dia para que os Seus filhos dedicassem a
Ele. Temos muito que aprender com o Israel sobre como honrar a
Deus com as PRIMÍCIAS da semana. Eles se organizavam um dia antes
(deixavam comida pronta, aprontavam as roupas, preparavam-se
em tudo) para que no DIA DO SENHOR pudessem estar tranquilos
para consagrar-se ao seu Deus.
Você quer honrar mesmo ao Senhor Jesus em sua vida?
Consagre todas as suas primícias ao SENHOR seu Deus, pois Deus
determinou que esta é a forma de honrá-lO de coração e não apenas
de boca para fora.
Você quer seu dia todo abençoado, seus recursos abençoados,
sua semana abençoada? Consagre as primícias de tudo ao SENHOR
seu Deus, pois Deus prometeu que se as primícias forem santas todo
o restante será abençoado.
Tiago 4
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FORMATURA DO CTBPL – 2014

TURMA GRÃO DE MOSTARDA
1 CORÍNTIOS 1:26-27
Sermão do Paraninfo: Pr. José Nogueira

Cada turma de formandos escolhe um tema para dar nome à turma
e um versículo da Bíblia. Esses dois caracterizam tanto a vida como os
ideais dos seminaristas e seus alvos como formados. A Turma do CTBPL
2014 escolheu GRÃO DE MOSTARDA e 1 Coríntios 1:26-27. O Nome
da Turma e o texto bíblico escolhidos por vocês revelam três coisas
importantíssimas:

PRIMEIRA: SOMOS PEQUENOS, FRÁGEIS E INCAPAZES
DE TÃO GRANDE OBRA – MATEUS 13:32 E 17:20.
Leiamos Mateus 13:32, o que Jesus disse sobre o grão de mostarda:
“O qual é, realmente, a menor de todas as sementes; mas, crescendo,
é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves
do céu, e se aninham nos seus ramos.”.
Duas vezes o Senhor Jesus usa exemplos com grão de mostarda, em
todas elas é sempre uma figura de uma coisa pequena, insignificante.
Em Mateus 13:31-32, Jesus comparou o Reino dos Céus com um
grão de mostarda, algo pequeno, mas que pode crescer e produzir de
forma gigantesca.
E em Mateus 17:15-21, depois dos discípulos não conseguirem expulsar um demônio, Jesus os repreendeu dizendo que se eles tivessem
fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam fazer tremendas
maravilhas.
O reconhecimento da pequenez leva a uma total dependência
ao SENHOR. Isto é bom. Na minha experiência de quase 30 anos no
ministério pastoral, pude comprovar que meus melhores alunos e
discípulos foram os que se julgaram incapazes, que tremiam diante da
grandeza da obra, que se julgavam indignos, que quiseram até fugir, se
esconder, para não ter que assumir, foram os que mais medo tiveram de
fracassar, que foram os melhores. Essa é a escola de Moisés, de Gideão,
de Josué, de Abraão, de Paulo, et cétera. Homens que não confiavam
em si mesmos, que se pudessem deixariam outros fazer, mas que só
aceitaram, mesmo temendo, por confiarem em Deus! Pois, “Quando
me sinto fraco, é que estou forte”, poderia ser esse o lema do Apóstolo
Paulo – 2 Coríntios 12:10.

SEGUNDA: DEUS USA OS FRACOS, OS PEQUENOS E OS
INCAPAZES – 1 CORÍNTIOS 1:26-27.

Sim, esta é segunda verdade que vocês se apoiaram para poder
encarar a tremenda responsabilidade da obra. Olhemos para 1 Coríntios
1:26:27: “Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos
os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os
nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste
mundo para confundir as sábias; e Deus escolheu as coisas fracas deste
mundo para confundir as fortes”.
A Bíblia Sagrada diz que o SENHOR não reparte a Sua glória com
ninguém. Por isso é que Ele tem prazer em usar os pequenos, a fim de
que a glória seja dEle!
Um crente ao ter a convicção de seu chamado para servir, temeu
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e tremeu, pois se considerava muito pequeno, sem dons e talentos. E
foi se aconselhar com um experiente pastor. Ele abriu o coração para o
pastor, dizendo que não poderia encarar esse chamado, pois ele era um
nada. O pastor lhe disse, então, “se você é um nada, amém, pois esta é
matéria prima que Deus gosta de usar quando quer fazer alguma coisa.
Do NADA Ele fez o universo, do NADA Deus criou os anjos, sim, é do
NADA que o SENHOR Deus faz grandes coisas. Você é a pessoa certa!”
Sim, amados, Deus tem prazer de usar os fracos, os pequenos e os
incapazes.
Lembram da Gladys Ailward? Lembram da Fanny Crosby?
Nós nos lembraremos de vocês?

TERCEIRA: HÁ A POSSIBILIDADE DE UM TREMENDO
RESULTADO – 1 CORÍNTIOS 1:28; MATEUS 13:32 E 17:20

1 Coríntios 1:28 : “E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as
desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são”
Mateus 13:32: “O qual é, realmente, a menor de todas as sementes;
mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte
que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos”.
Mateus 17:20: “E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade; porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de
mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar;
e nada vos será impossível”
Observemos que uma pequena causa é capaz de produzir um
grande efeito.
Jesus antecipou em dois mil anos o que os cientistas somente vieram
descobrir no Século XXI: O chamado Efeito Borboleta!
Este fenômeno diz que um balançar das asas de uma borboleta na
África, pode gerar uma onda que pode se transformar num grande
furacão na América do Norte.
Esse fenômeno pode ser visto nos eventos físicos, como furações,
redemoinhos, tufões, etc. E também na história, quando por exemplo,
o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em 28 de junho de
1914, desencadeou a I Guerra Mundial, que por sua vez provocou a II
Guerra Mundial.
Jesus disse que podemos ser esse Efeito Borboleta, pois com a nossa
vida podemos ser usados por Deus para fazer grandes coisas. Maravilhosas bênçãos e tremendas diferenças inimagináveis podem ser feitas
por Deus através de nossas vidas.
Mas, o Efeito Borboleta também pode ser altamente destrutivo. Se
nós não formos dependentes de Deus, se não formos confiantes em Seu
poder, se não formos éticos, podemos ser destrutivos, preocupações e
altamente negativos no Reino de Deus.

CONCLUSÃO

Por isso, valorosos Grãos de Mostarda, vão em frente! Confiem no
SENHOR, trabalhem para a Sua Glória! Sejam obedientes e éticos, e vocês
serão lembrados e usados como exemplos até a volta do SENHOR JESUS
CRISTO, e serão, acima de tudo, reconhecidos no Céu e galardoados no
Reino de Deus!
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