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EDIÇÃO ESPECIAL DE ANO NOVO

QUE TODOS NÓS TENHAMOS

UM ABENÇOADO ANO NOVO!
Dizem que um jornalista chamado Guilherme Ripley, em 1945,
esteve na cidade de Hiroshima. Ele olhou os destroços daquela
cidade destruída pela
explosão da primeira
bomba atômica, e disse
uma frase que marcou o
mundo: ”Estou no lugar
onde o fim do mundo
começou.”
Foi de tal impacto emocional no mundo inteiro
que os cientistas colocaram o quadro de um
grande relógio na capa
de uma revista científica
e um relógio com os ponteiros indicando a hora.
Neste relógio faltavam
5 minutos para a meia-noite! A meia-noite se
referia ao fim do dia da
história deste mundo, a
hora zero, em que virá
a destruição completa.
Anos mais tarde, foi descoberto que os russos também estavam
fabricando bombas atômicas. Foi, então, que saiu outra capa de
revista – só que desta vez o relógio estava marcando 2 minutos
para a meia-noite.
Nós, crentes, não marcamos nosso tempo assim. A meia-noite,
segundo a Bíblia, é a Segunda Vinda de Jesus! E a cada ano que
passa mais próximos estamos de nosso grande encontro com
o Senhor Jesus:
“E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono; porque a nossa salvação está agora mais perto
de nós do que quando aceitamos a fé” - Romanos 13:11.

AO REBANHO DE DEUS
- Pr. José Nogueira -

LIÇÕES DO ANO NOVO
Todos os anos parecem iguais, e nós nos acostumamos a pensar
que assim como o ano passado começou em janeiro e terminou em
dezembro, assim será também o próximo ano. Passamos a viver no
que o mundo pensa, pois ele quer que nós também nos encaixemos
em sua filosofia cíclica: nascemos, crescemos e morremos.
Assim, nos enredamos num clima secular de uma existência bem
superficial: apenas votos de feliz ano novo, que sejamos prósperos,
felizes e vivamos em paz!
Contudo, para os filhos de Deus, há muito mais do que isso. Vivemos numa outra dimensão em que enxergamos o invisível, cremos
no impossível e esperamos muito mais do que podemos imaginar!
Por isso, podemos extrair desse período grandes e preciosas lições!
Ensinos que podem levar nossa mente de volta aos pensamentos do
Alto, à cosmovisão da Palavra de Deus e ao que agrada ao SENHOR:
Primeira Lição: 2016 pode não acabar para nós! Façamos planos,
organizemos nossa agenda, tracemos nossos alvos, mas levemos
em conta este fato: O Arrebatamento da Igreja pode ser em 2016.
E este pode ser o ano inacabado para nós! A meia-noite profetizada
por Jesus pode ser agora! Sabemos que o pequeno ponteiro (das
horas) já marca quase doze. Contudo, não sabemos onde o está o
ponteiro que marca os minutos. A segunda vinda de Jesus pode estar
mais próxima do que qualquer expectativa nossa.
Segunda Lição: O mundo pode achar que todos precisam de mais
saúde, mais paz, prosperidade e felicidade, todavia isto está errado!
O que mais precisamos é de uma fé bíblica, verdadeira e sólida em
Jesus, o SENHOR! Isto é buscar em primeiro lugar o Reino de Deus,
depois o resto será acrescentado. Peçamos mais fé! Oremos por mais
confiança em Deus! Exortemos uns aos outros para que vivamos
como verdadeiros crentes, crendo e praticando a Palavra de Deus!
Terceira Lição: Devemos nesse período de transição entre velho e
novo ano fazer, acima de tudo, a mesma pergunta que Saulo fez ao
se converter: QUE QUERES QUE EU FAÇA, SENHOR? (Atos 9:6). Não
perguntar apenas, mas buscar de corpo, alma e espírito a vontade de
Deus. “Que Tu queres de mim, meu Senhor Jesus, quais Teus planos,
quais são Tuas ordens?” Certamente, o Senhor Jesus ouvirá nosso
clamor e nos guiará para que - de forma jamais experimentada
antes - nós entremos na correnteza do Seu plano para a nossa vida.
Sim, pois também nessa área “as coisas que o olho não viu, ...e não
subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os
que o amam” – 1 Coríntios 2:9. Você também crê nisto?
Aprendidas, guardadas e colocadas em andamento estas lições,
teremos sim um grande e abençoado ano!
Maranata! Vem, Senhor Jesus!
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LEITURA DEVOCIONAL – CULTO MATUTINO

VOTOS PARA
O ANO NOVO
Rômulo & Diana Karla
O sentimento diante do ano que termina e a perspectiva do
novo ano fazem com que as pessoas façam suas listas de
coisas que pretendem fazer ou mudar.Foi feita uma pesquisas
em que oito mil pessoas registraram as suas resoluções para
o próximo ano.
É bem interessante observar as 10 resoluções mais votadas
(algumas vão surpreender você com certeza):
1ª - Perder peso (1.470 votos)
2ª - Aprender ou tentar algo novo (999 votos)
3ª - Guardar dinheiro (909 votos)
4ª - Ser feliz (890 votos)
5ª - Definir uma meta atlética acessível, tipo correr 5 ou 10
km (822 votos)
6ª – Apaixonar-se (695 votos)
7ª - Tirar fotos em todos os dias do ano (659 votos)
8ª - Arranjar um emprego (652 votos)
9ª - Ler mais (620 votos)
10ª - Parar de fumar (452 votos)
E se fizéssemos uma pesquisa entre nós, o que sairia no Top
10 das nossas resoluções para 2016?
Creio que algumas coisas certamente teriam que fazer parte
de nossa lista:
1 – Ler a Bíblia toda em um ano!
2 – Ser fiel no Devocional Diário.
3 – Engajar-se num ministério da igreja – ser um membro
atuante dentro do corpo de Cristo.
4 – Fazer uma séria sondagem da vida cristã (“Sonda-me,
ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece os
meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau,
e guia-me pelo caminho eterno” – Salmo 139:23-24), e fazer
uma verdadeira faxina na alma.
5 – Ser um fiel mordomo do Senhor.
6 – Evangelizar mais.
7 – Procurar conhecer mais o Senhor e preparar-se melhor
para servi-lO!
8 – Ser melhor e mais atuante na família.
9 – Discipular pelo menos um novo convertido em 2016.
10 – Ser mais solidário com os que sofrem, e mais paciente
com todos!
Leitura Bíblica Anual e Sistemática – Gênesis 1
3

LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO – CULTO VESPERTINO

QUE DAREI
AO SENHOR?
Raphael & Socorro
“Que darei eu ao SENHOR, por todos os benefícios que me
tem feito? Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do
SENHOR.” Salmos 116:12-13
Certamente são incontáveis as bênçãos que recebemos diariamente
da parte de Deus. Há os benefícios materiais e, muito mais importantes, as bênçãos espirituais. Quem pode mensurar a salvação
eterna? Ou a bênção do conforto e consolo do Espírito de Deus em
nossas vidas?
Por isso o salmista pergunta: Que poderemos oferecer a Deus para
retribuir estas as maravilhas que dEle temos recebido? Temos alguma
ideia de como fazer isto?
Quem sabe, poderíamos retribuir os benefícios de Deus lhe ofertando
o nosso dinheiro? Mas neste caso nos encontraríamos apenas devolvendo o que já é dEle, pois todo ouro e toda prata foram por Ele
criados e a Ele pertencem “Minha é a prata, e meu é o ouro, disse
o SENHOR dos Exércitos.” (Ageu 2:8).
Poderíamos, talvez, pensar em retribuir os benefícios do Senhor
através de uma vida de santidade. Mas ser santo, afastar-se do mal
e obedecer a Deus são obrigações de todo aquele que professa crer
no Senhor.
Talvez ainda pudéssemos pensar em retribuir os benefícios de Deus
para conosco através da prática de boas obras, mas a Palavra nos
adverte que andar nelas também é um dever do crente: “ Porque
somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as
quais Deus preparou para que andássemos nelas.” - Efésios 2:10.
Mas, então, se coisas como ofertar para a obra de Deus o nosso dinheiro, buscar viver uma vida de santificação e de pratica de toda boa
obra não passa, na verdade, de um dever nosso. O que poderíamos
oferecer então a Deus?
Não há nada que possamos dar a Deus para lhe retribuir os seus
benefícios, mas ocorre ao salmista algo que podemos fazer. Por isso
ele decide: “Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do
SENHOR”.
O melhor que podemos oferecer a Deus é não sermos ingratos ao
ponto de recusarmos os favores que Ele nos oferece, sobretudo aquele que Lhe custou mais caro, que custou cada uma gota de sangue
do Seu Filho que foi derramado na cruz do Calvário: “Sabendo que
não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes
resgatados... , mas com o precioso sangue de Cristo, como de um
cordeiro imaculado e incontaminado” - 1Pedro 1:18-19.
Dessa forma, decidamos tomar o cálice da salvação do nosso Deus
e invocar constantemente o Seu nome, para não sejamos ingratos
pelos Seus muitos benefícios e grandes bênçãos.
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CALENDÁRIO DO PRIMEIRO
QUADRIMESTRE DE 2016
JANEIRO
Dia 03 (dom): Conferência sobre o Céu – Taíba – Pr.
José Nogueira EBD: Devocional: Diácono Rômulo; Classe:
Jefferson-Bruno Braga; Culto: Pr. André; Anúncios: Marcus
Dia 04 (seg): Encontro dos Amigos de Sião – Palestra: ISRAEL E AS PROFECIAS BÍBLICAS, com o Pr. Miguel Nikolaevsky,
diretamente de Israel. O Pr. Miguel Nikolaevsky é brasileiro,
judeu, que fez a Aliah (imigração para Israel), diretor do Cafetorah, e missionário messiânico em Israel.
Dia 16 (sáb) – Tempero & Comunhão (casais)
Dias 16 a 29 – Curso de Geografia e Arqueologia Bíblica
– Israel
Escala para o Período de ausência do Pr. José Nogueira
– Curso de Arqueologia Bíblica em Israel Dia 17 (dom) – EBD – Devocional: Diácono Marcus Antônio
– Classe de Adultos: Guvan/Raphael
Culto – Mensagem: Pr. Denilson Roque - Anúncios: Diácono
Aragão
Dia 24 (dom) – EBD – Devocional: Diácono Ailton - Classe
de Adultos: Giuvan/Raphael – Culto - Mensagem: Pr. André
- Anúncios: Diácono Marcus Antônio
Dia 31 (dom) – EBD – Devocional: Pr. André - Classe
de Adultos: Giuvan/Raphael - Anúncios: Marcus – Culto –
Anúncios e Mensagens: Pr. José Nogueira
FEVEREIRO
Dia 01 (seg): Encontro dos Amigos de Sião – Relatório
do Curso de Geografia e Arqueologia Bíblica – Temporada
de Inverno
06 a 10 (sáb a qua):

Celebrando a Família 2016

Sérgio e Magali Leoto – Equipe Lar Cristão
Sáb (dia 06) – Abertura: Pr. Sérgio Leoto: “Características
de uma Família Saudável” (Pr. Sergio).
Domingo (dia 07): Manhã: Devocional para Todos: Ah! Se
Eu Fosse Diferente!” ( Magali).
Casais: “Ampliando nossa visão sobre o Amor” (Pr. Sergio);
Mocidade: “Cuidando das coisas do coração” (Magali).
Noite: (Todos) Palestra: - “Perdoar é preciso!” (Pr. Sergio).
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Seg (dia 08): Manhã:
Casais: “Lidando com as nossas diferenças (Relacionamentos interpessoais)” (Magali);
Juventude: “Sexo tem hora certa!” (Pr. Sergio)
Noite: Palestra de Desafio para Todos: “Choque de Gerações ou Chocados com as Gerações?” (Magali)
Terça (dia 09): - Manhã:
Casais: “Vivendo e Aprendendo a Brigar” (Pr. Sergio);
Juventude: “O divórcio começa no namoro!” (Magali).
- Noite: (Para Todos) Palestra: “Ouvindo o coração do
outro” (Magali).
Qua (dia 10/02) - Encerramento à Noite: (Todos) Estudo
Bíblico: “O que fazer com as futuras gerações?” (Pr. Sergio).
MARÇO

MÊS DE MISSÕES
XXIX CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA 2016

MISSÕES: NÓS TEMOS AS PERGUNTAS!
VOCÊ TEM AS RESPOSTAS?
E como pregarão, se não forem enviados?
Romanos 10:14-16
Proposta: Uma imersão em Missões, em todas as programações durante o mês de março. Convidaremos missionários e agências missionárias para dar relatórios, apresentar
projetos e desafios, fazer stands, etc.
Todo fim de semana, apresentaremos as respostas – e, no
último domingo, uma celebração com um Resumo Missiológico de todos os estudos.
Dia 05 (sáb): Abertura de Oração
Dia 06 (dom) – Manhã: Celebração da Ceia do SENHOR
e Missões
Dia 07 (seg): Encontro dos Amigos de Sião – Palestra com
o Prof. Roberto Kedoshim: As Oito Portas de Jerusalém
Dia 12 (sáb): Tempero & Comunhão (Casais)
Dia 13 (dom)
Dia 20 (dom)
Dia 27 (dom) – Encerramento
* Dia 03/04 (primeiro domingo de abril): Celebração da
Ceia/Assembleia da Igreja: Plano Missionário 2016
ABRIL
Dia 04 (seg): Encontro dos Amigos de Sião – Palestra com
Thomas Ice
22 A 24 (sex a dom): VIII Encontro de Professores da
Bíblia
Tema: Estou ligado, estou conectado, a obra é urgente! Versículo Chave: 2 Timóteo 4:5
30 (sáb): Culto de Ações de Graça, formatura da Mayara
Ferreira
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