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ATUALIZAR
Pr. José Nogueira
“Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua ﬂor cai, e a formosa
aparência do seu aspecto perece; assim se murchará também...”- Tiago 1:11
É verdade que tudo vai se desgastando, sim, com o tempo tudo vai perdendo suas propriedades originais e se gasta e envelhece: nossas roupas,
sapatos, brinquedos, carro, eletrodomésticos, etc. Até nós estamos nos
desgastando ﬁsicamente também. É o chamado ciclo da vida – que segue
essa lei de declínio inexoravelmente. Desde Gênesis 3, quando entrou o
pecado no mundo, o desgaste e a morte entraram no universo – e a ENTROPIA domina em tudo e em todos (a 2ª Lei da Termodinâmica).
O cientista descobriram o que a Bíblia já ensinava há milhares de anos:
“Seca-se a erva, e cai a ﬂor, ... Na verdade o povo é erva” – Isaías 40:7.
Tudo tem um ciclo de vida, até mesmo nossa vida cristã e o nosso servir
ao SENHOR Deus. Tantos bons começos, e desenvolvimentos contínuos e
vibrantes, podem com o tempo passar por desgastes e corrosões, perdendo
aquele primeiro amor (lembramos da Igreja de Éfeso que havia perdido o
seu primeiro amor – Apocalipse 2:4).
Em meu computador há um botão chamado ATUALIZAR. Como o nome
sugere, ele serve para colocar em dia aquela página, ou seja, ele atualiza
os dados, não deixa predominar as informações antigas, mas insere coisas
novinhas naquele arquivo.
É justamente isso que precisamos em nossa Vida Cristã e em nosso
Servir ao Senhor Jesus! Precisamos ATUALIZAR o nosso amor, nosso
compromisso de ﬁdelidade, nosso envolvimento com a Sua Palavra, nossa
entrega em oração.
Esse botão de ATUALIZAR tem na Bíblia – está em Isaías 40:31 – “Mas
os que esperam no SENHOR renovarão as forças, subirão com asas como
águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão”.
O segredo é esse: sempre ESPERAR no SENHOR, sempre conﬁar nEle,
nunca desanimar ou desistir de ter esperança. Vamos hoje ATUALIZAR a
nossa Vida Cristã?
Leitura Anual e Sistemática das Escrituras – Salmos 116 e 117

ENCONTRO DOS AMIGOS DE SIÃO – ESPECIAL
Dia 08 – Quarta-Feira – às 19 horas
Na próxima quarta-feira, teremos um Encontro Especial dos Amigos de Sião,
quando haverá uma apresentação especial de fotos e filmes do Curso de
História, Geografia e Arqueologia Bíblica. Participe

Leitura para Consagração

O SENHOR JESUS OLHA COMO
NÓS OFERTAMOS!

E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava
a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro; e
muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou
duas pequenas moedas, que valiam meio centavo. E, chamando os
seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva
deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro; Porque
todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza,
deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Marcos 12:41-44
O que mais me impressiona nesse texto é o fato dele dizer que Jesus
“observava a maneira como a multidão” ofertava. Era um momento do
culto ao SENHOR Deus de Israel, e havia lindas músicas, leituras declamadas de Salmos, e orações reverentes. Mas, Jesus dedicou tempo e
atenção a observar interessadamente como o povo de Deus consagrava
seus dízimos e ofertas.
Como devolvemos ao SENHOR Deus o que é dEle e Lhe ofertamos
é alvo do interesse de Jesus, ao ponto do texto sagrado dizer que Jesus
passou tempo somente observando isso.
Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E para Ele é importante
saber como está o coração do povo que diz ser Povo de Deus, por isso
ainda hoje a nossa fidelidade e a nossa disposição alegre em consagrar
ao SENHOR são importante para Jesus Cristo.
Ao nos dirigir (ou não) ao gazofilácio, pensemos como Jesus está
vendo a nossa disposição. Nossa consagração alegra ao nosso Senhor
Jesus ou Lhe causa tristeza e indignação?
Leitura Anual e Sistemática das Escrituras – Salmos 118

PROGRAMAÇÃO DE JULHO
Dia 08 (qua) – 19 h: Encontro dos Amigos de Sião
11 (sáb) – 17 h: Encontro Pastoral com Namorados & Noivos
13 a 17 (seg a sex) – EBF - Escola Bíblica de Férias
22 a 26 (qua a dom): EBJ – JOVEM: SER DE DEUS NUM MUNDO SEM DEUS!
22 - Qua: O Jovem Crente e o Consumismo – Pr. Valney
23 - Qui: O Jovem Crente e o Entretenimento – Pr. Valberth
24 – Sex: O Jovem Crente e a Vocação – Pr. Marcos Joel
25 – Sáb: O Jovem Crente e o Sexo – Pr. João Alves
26 – Dom: Manhã - O Jovem Crente, a Bíblia e o Mundo – Pr. José Nogueira
Noite: Quem Ama Espera - Encerramento
Celebração com passeio para quem teve 100% de presença: Dia 15/08 (sáb – feriado)
31/07 a 02/08 (sex a dom) – 31º Aniversário da IBF Cristo é Vida
Tema: Somos Um em Cristo – 1 Coríntios 12:27
Dia 31/07 – Sex: Culto Organizado pela Mocidade
Dia 1º/08 – Sáb: Culto Organizado pelo Ministério de Casais
Dia 2/08 – Dom: Manhã: Batismo e Ceia
		
Noite: Culto Organizado pelo Conselho da Igreja
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