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LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
JANE & ARAGÃO

MEU AMADO ESTÊVÃO

Estamos meditando um pouco sobre a vida de Estêvão, que foi o primeiro mártir
do Cristianismo. Estêvão honrou Jesus até a morte.
“Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória
de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus; E disse: Eis que vejo os céus abertos,
e o Filho do homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram
com grande voz, taparam os seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele.
E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as
suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo.
E apedrejaram a Estêvão que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu
espírito.
E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este
pecado. E, tendo dito isto, adormeceu.” - Atos 7:55-60.
Um rei não se levanta de seu trono para receber um visitante. Mas Jesus se
levantou do Seu Divino e Celestial Trono para receber Estêvão: Isto é honra celestial!
Eu perguntei certa vez aos meus alunos que, quando eles veem lápides nos
cemitérios, há sempre um escrito assim: 1970 – 2012. O que é mais importante
neste escrito?
Uns responderam a data do nascimento, e a maioria respondeu a data da morte.
Eu disse que ambos erraram.
Nascer e morrer são experiências comuns a todos os homens. O mais importante
é o hífen (- ). Ele representa o que fizemos na vida e da vida que o SENHOR nos deu:
isto é que faz a diferença!
Em teu hífen da vida deve ter ocorrido a tua conversão ao Senhor Jesus, mas,
agora, Jesus quer fazer uma história gloriosa – que – mesmo que não seja reconhecida
aqui - será honrada no Céu!
Que tipo de discípulo você quer ser?
Você será!
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CURSO DE EXEGESE BÍBLICA
CICLO DE ABRAÃO: TERRA & DIGNIDADE

Com a Professora Rosângela Barreto
As aulas serão às quintas-feiras, das 20 às 21:30 horas – on-line – e o
material (apostila) será entregue no primeiro dia de aula. O Pr. José Nogueira
coordenará em sala de aula.
Vamos transmitir on-line para os alunos distantes que fizerem a matrícula
(eles receberão uma senha para assistir on-line direto e também acessar as
aulas gravadas.
Esse curso (como Disciplina especial do CBD) será dado nos meses de agosto e setembro. Primeira aula: Dia 04 de agosto, às 19 horas (haverá provas,
trabalhos, verificação de presença e certificado).
Os interessados devem procurar o Pr. José Nogueira (pastornogueira@bol.
com.br), para maiores informações e Ficha de Inscrição.

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

LIDUÍNA TELES E LIDUÍNA LOTFI

QUEM É YEHOSHUA?
Yeshua é uma versão mais curta do nome Yehoshua (Josué/Joshua).
Yehoshua é um nome composto por duas partes:
A primeira parte – Yeho- é a forma de “prefixo” do nome com quatro letras do
nome sagrado de Deus: YHWH ()יהוה.
A segunda parte vem do verbo hebraico YASHA que significa “entregar”, “salvar”.
Portanto, em primeiro lugar, o nome de Jesus transmite a ideia de Salvação
Divina.
Mas isso não é tudo.
O dicionário etimológico do Hebraico Bíblico nos oferece um outro significado
surpreendente para o verbo YASHA: “conceder a essência da existência”.
Esta leitura enfatiza a conexão entre o nome de Deus –YHWH – traduzido como
“Aquele que causa a existência”, e Yeshua – o nome judaico de Jesus.
Portanto, isso é importantíssimo e de nos fazer o coração vibrar de emoção:
O nome Hebraico Yeshua faz todo o sentido: Jesus é Aquele que salva e Aquele
que concede a ‘essência da existência’.
Ou seja, o ser humano deve sua existência a Jesus, e somente em Jesus o homem pode ter uma existência realmente de valor e de sentido eterno. Somente
com a salvação em Jesus uma pessoa pode ser completa e bem-aventurada
eternamente.
“E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum
outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos”- Atos 4:12.
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AGENDA DE AGOSTO

Dia 02 (terça-feira): 19 horas – Encontro dos Amigos de Sião
Dia 04 (quinta-feira): CBD/CTBPL
16:00 horas: Teologia Sistemática – Pr. José Nogueira
18:00 horas: Hebraico Bíblico – Pr. José Nogueira
19:30 horas: Intervalo
20:00 horas: Exegese Bíblica – A Vida de Abraão – Profa. Rosângela
Dia 05 (sexta-feira): 19 às 20:30 horas – Grego do Novo Testamento – Pr. José Nogueira
Dia 07 (domingo): 9 horas – Celebração da Ceia do SENHOR.
Dias 12 a 15 (sexta à segunda): Retiro de Jovens
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