Ano XXV - Nº 962 • Fortaleza, 6 de outubro de 2013

AGENDA DA IGREJA

ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2013
12 (sáb) • 19h: Casamento de Laíse e Bruno Braga
13 (dom) • Programação Especial: Dia das Crianças
19 (sáb) • 19h: Chá de Panela: Camilinha & Assis
27 (dom) • Conferência Missionária de Conservação de Frutos
			Congr. Parque Genibaú: Evang. Giuvan Cardoso

2013

out

02 (sáb) • Programação Evangelística: DIA DOS VIVOS
03 (dom) • 09h: Celebração da Ceia do SENHOR
		
18h: Continuação Programação Evangelística:
			
DIA DOS VIVOS
09 (sáb) • 17h: Encontro Pastoral com os Noivos & Noivas
			19h: Encontro de Casais: IUPI & CEU
15 a 17 • (sex-dom) Clínica de Música Sacra
28 (qui) • 19h: Jantar de Ações de Graça
29/11 a 01/12 • Retiro de Casais, em Canoa Quebrada

2013

nov

2013

dez

06 (sex) • Culto Evangelístico liderado por Alexandre Aquino
06 e 07 • (sex-sáb) Retiro do Ministério Dorcas
08 (dom) • 19h: Dia da Bíblia e Formatura do CTBPL
14 (sáb) • 19h: Chá de Panela: Raíssa & Jefferson

15 (dom) • 09h: Assembleia Geral da IBF Cristo é Vida
20 a 22 • (sex-dom) Retiro de Jovens
25 (qua) • 19h: Feriado de Natal - Cantata do Coral Cristo é Vida
29 (dom) • 18h: Cantata de Natal - Coral Cristo é Vida
31 (ter) • 21h: Vigília de Ano Novo: Batismo, posses,
			 Ceia do Senhor e tempo de ação de graças e oração.

Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida
www.cristoevida.com

A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

Missão Sete - Parte 3

Conheça o Seu Inimigo
2 Tessalonicenses - Capítulo 2
Hoje nós daremos um passo conclusivo neste Estudo Bíblico que
compreende a Missão Sete da Operação Resgate. O tema desta Epístola é o Capítulo 2, em que é apresentado o desenrolar da Operação
Resgate, inclusive descrevendo o Anticristo:
1 - Sua Relação com o Presente – vs. 1-2
2 - Sua Relação com o Arrebatamento da Igreja – vs. 3-5
3 - Sua Relação com o Espírito Santo – vs. 6-8
4 - Sua Relação com os Que Rejeitam o Resgate – vs. 9-12
5 - Sua Relação com os Resgatados – vs. 13-17
Já nos aprofundamos nos seguintes tópicos:

I - O ANTICRISTO E O PRESENTE - vs. 1-2

1 - O Conceito de João nas Epístolas
2 - O Conceito de João no Evangelho
3 - O Conceito de Paulo

II - O ANTICRISTO E O ARREBATAMENTO DOS SALVOS

- vs. 3-5
1 - A aparição do Anticristo será depois do arrebatamento – vs. 3
2 - A aparição do Anticristo será repentina – vs. 3
3 - A aparição do Anticristo será auto-proclamatória – vs. 4-5.

III - O ANTICRISTO E O ESPÍRITO SANTO - vs. 6-8
No versículo 6, Paulo usa o termo no gênero Neutro (coisa,
ação): “E gora vós sabeis aquilo que o detém...” E, no verso 7, usa
o gênero Masculino (Pessoa): “Porque o ministério da injustiça já
opera; somente há UMA PESSOA que agora o retém até que do meio
seja tirado”. O verbo Grego usado como “deter”, nos versículos 6 e 7
(katécou), tem o sentido de “subjugar, restringir” (como em Gênesis
6:3, “Então disse o SENHOR: Não contenderá o meu Espírito para
sempre com o homem; porque ele também é carne; porém os seus
dias serão cento e vinte anos”), como antes do Dilúvio, o Espírito
Santo (rûah) estava restringido a maldade humana (este é o sentido), agora também Seu ministério através da igreja age de forma
conter a maldade da humanidade e o surgimento do Anticristo.

E o verso 7 diz que o Espírito Santo será afastado (a expressão
“somente há um que agora o retém” é unanimemente atribuída
a Deus, o Espírito Santo), portanto quando a igreja sair da terra,
cessará o poder detentor da maldade.

A

gora passemos a estudar o relacionamento da aparição futura do
Anticristo com os que rejeitam o Senhor Jesus Cristo no presente:

IV - O ANTICRISTO E OS QUE REJEITAM O RESGATE - vs. 9-12
1 - Ele será uma marionete nas mãos de Satanás – vs. 9-10A
O Anticristo será “energizado” pelo próprio Diabo. A palavra
“energuéia” (eficácia) tem o sentido de energia, trabalho efetivo –
palavra usada para descrever uma ação sobrenatural.
A - Convencimento Carismático – vs. 9B
Três palavras para descrever os meios sobrenaturais do poder
satânico por trás do Anticristo: poder (dynamis), sinais (semeion)
e prodígios (téras = maravilhas), usada somente aqui por Paulo e
16 vezes no Novo Testamento. São as mesmas palavras para descrever as ações de Deus por meio do Seu povo (Hebreus 2:4), só
que a natureza e origem são totalmente diferentes. As do Diabo são
“pseudos”, da falsidade e da mentira.
B - Manipulação das Massas – vs. 10A
A expressão “todo engano” sugere todo tipo de engano:
1) Aprender com os exemplos históricos: Rasputim, e o caos da
Rússia no início do Século XX. Hitler, na Alemanha nazista, da
década de 30.
2) Aprender com os relatos proféticos – Apocalipse 13:11-15
3) Aprender com a ficção (que a realidade suplantará).
C - Engano de Injustiça – vs. 10 B
Adikia (injustiça) é chamar de justiça a injustiça, e considerar a
injustiça como justa.
Dois exemplos claros que prenunciam o que virá por aí:
1) Aborto é crime, um dos crimes mais hediondos, pois assassina
um bebê indefeso. Hoje matar um bebê ainda no ventre da
mãe é legal. Chamaram a injustiça de justiça, afrontando a
Palavra de Deus – Salmo 139:14-16.
2) Pena Capital é justa (pena de morte para quem tirou a vida de
uma pessoa inocente) – Gênesis 9:6 e Romanos 12:3-4. Contudo, os que matam as crianças dizem que é uma INJUSTIÇA
o Estado, após todos os julgamentos e recursos, executar um
criminoso. Chamam a JUSTIÇA de INJUSTIÇA.

2 - Ele será um instrumento de Deus para o juízo dos que rejeitaram a Cristo na Dispensação da Graça – vs. 10B - 12
A - Ele virá para os que perecem, porque rejeitaram Jesus - vs. 10B
B - Deus lhe enviará para que eles creiam na mentira – vs. 11
C - Deus tem um propósito justo nessa permissão – vs. 12
Não haverá uma segunda chance para aqueles que rejeitarem
a graça de Deus – ver Êxodo 7:22; 8:15, 19, 32; 9:7, porém chegou
o limite de Deus e 9:12.
Há DOIS limites da paciência de Deus para o homem hoje em dia:
1º - A morte – Lucas 16:19-26
2º - O arrebatamento da igreja – 2 Tessalonicenses 2:10-12.
Você decide (por enquanto)!

EXAMINE-SE O CRENTE A SI MESMO

A Ceia do Senhor
1 Coríntios 11:28
Ao celebrar a Ceia, o crente é intimado a fazer um rigoroso e
minucioso exame de seu andar com Deus:
“Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma deste pão e beba deste cálice.”
O contexto anterior (vs. 27) sugere um julgamento, em que o réu
já foi julgado e sentenciado CULPADO (a palavra “enocsos” poderia
ter dois sentidos: se viesse acompanhado de Dativo1 se referia à
pena a qual é merecedor – ver Mateus 26:66. Se o termo seguinte
estiver no Genitivo2, refere-se contra quem o crime foi cometido.
Aqui está no Genitivo!).
O contexto posterior (vs. 29) agrava ainda mais, pois indica um
acumular de provas contra si mesmo (coisa que lei nenhuma obriga,
mas o hipócrita faz).
Por isso, o verbo EXAMINE-SE é tão importante: Está no Imperativo Presente (uma ordem em andamento: Continue se examinando).
O verbo tem a força de que quer ser aprovado após o rigoroso
exame: um raio x, uma ultrassonografia, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, sendo encontrada alguma
coisa, deve ser extirpada pelo cirurgião Jesus por meio do perdão.
Façamos um exame com contraste, vamos pensar no amor de Deus:
1 – Como o Pai nos ama! (Romanos 5:8 e 9)
“Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo
morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito
mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue...”
2 – Como Jesus nos ama! (João 13:1)
“Ora, antes da festa da páscoa, sabendo Jesus que já era
chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
como havia amado os seus, que estavam no mundo,
amou-os até o fim.”
3 – Como o Espírito Santo nos ama! (Romanos 8:26)
“E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas
fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir
como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com
gemidos inexprimíveis.”
Usemos, portanto, o contraste do amor de Deus para uma
devoção sincera e de firme resolução – Romanos 8:31-32.
1. Dativo é um caso gramatical usado para indicar o nome dado a algo.
2. Genitivo é um caso gramatical que indica relação, principalmente de posse.

Leituras para Consagração

BOA VONTADE
C ulto Matutino : Janderson & G eritsa

Há alguns anos um irmão de nossa igreja escreveu no Informissões sobre boa vontade. Ele escreveu com muita autoridade, pois ele
era um bom exemplo de sempre mostrar boa vontade em todos os
projetos, desafios e campanhas de nossa igreja. E o que o motivou
a escrever foi um comentário que fizeram sobre ele: disseram que
ele ajudava porque tinha de sobra. Aquele irmão, então, discorreu
sobre esse assunto, dizendo que não é o quanto doamos ou contribuímos que importa para Deus, mas é se há realmente boa vontade
diante de Deus, pois o SENHOR estabeleceu que não devemos dar
além do temos, nem tampouco aquém do que Ele nos deu. Desse
modo, dar mais do que temos pode ser presunção. Porém, devolver
e dar menos do que devemos pode mesquinhez e infidelidade. Em
2 Coríntios 8:12, o apóstolo Paulo estabeleceu o princípio de ter
prontidão de vontade, ou seja, ter boa vontade:
“Porque, se há prontidão de vontade, será aceita segundo
o que qualquer tem, e não segundo o que não tem”.
Leiamos, em nossa Leitura Sistemática, Malaquias 1 e 2.

BONS PLANOS
C ulto Vespertino : B onifácio & I lzanir

Estamos findando mais um ano (os meses dos B-R-O BRÓS correm
e anunciam um novo ano). Deve, é claro, surgir grandes oportunidades de avaliar nossa vida, examinar nossas condutas, rever nossos
erros, pedir perdão em sincero arrependimento, e pensar em novos
planos, traçar alvos e fazer novos votos de lealdade, de sinceridade,
de integridade e fidelidade.
Tempo de reflexão nos fazem enxergar que é hora de consertar a
vida, de romper com pecados e de abandonar hábitos nocivos à nossa comunhão com Deus. Façamos como nos exorta Hebreus 12:1-2:
“Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão
grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o
pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência
a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e
consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto,
suportou a cruz, desprezando a afronta,
e assentou-se à destra do trono de Deus.”
Leiamos Malaquias – capítulos 3 e 4, e, com fé, tracemos alvos e
votos espirituais que glorifiquem ao SENHOR Deus em nossas vidas.

N otas & Notícias

NÃO ESQUEÇA!

No próximo sábado (dia 12), às 19 horas, estaremos juntos para
compartilhar da alegria das famílias Monte e Braga,
e para darmos nosso apoio e nossas orações:
Casamento de Laíse & Bruno Braga

RELAÇÃO DE LEITURAS - NOVEMBRO

Dia 13 • Manhã: Danilo e Ana Lívia. Noite: Átila e Mariana
Dia 20 • Manhã: Bruno e Rose.
Noite: Bruno Braga e Laíse
Dia 27 • Manhã: Paulinho e Nac.
Noite: Jefferson e Raíssa

EBD - CLASSE DE JOVENS
SEMESTRE II/2013

A Doutrina Bíblica do Reino de Deus

TRABALHO: O relacionamento do cristão com a Lei e a Graça
Entrega: Dia 13/10 (pode ser em equipe)

1 - O que é Teologia da Aliança (Aliancista – T.A.)
2 - O que é Teologia Dispensacionalista (T.D.)
3 - Como a T.A. ensina que dever ser a vida do cristão e a Lei Mosaica?
4 - Como a T.D. ensina que dever ser a vida do cristão e a Lei Mosaica?
5 - Por que, então, como crentes e como Dispensacionalistas, nós ainda
guardamos alguns princípios da Lei Mosaica?
6 - Cite dois personagens do A.T. que viveram segundo os princípios
morais absolutos de Deus antes da Lei Mosaica?
7 - Como é chamada a maneira nova e superior de Deus administrar Seus
absolutos morais após a Dispensação da Lei?
8 - Explique e exemplifique: Na Dispensação da Graça, a liberdade do
aspecto moral da Lei Mosaica NÃO envolve liberdade dos absolutos
morais eternos e imutáveis de Deus, envolve apenas liberdade de
uma maneira de Deus administrar esses absolutos.
9 - Quais as duas alternativas do cristão viver perante a Lei Mosaica,
segundo a T.A.?
10 - Qual é a alternativa dada pela Teologia Dispensacionalista?
11 - Dê TRÊS evidências da UNIDADE INDIVISÍVEL da Lei Mosaica.
12 - Prove que os cristãos NÃO estão debaixo da Lei Mosaica.

Informissões
I greja B atista F undamentalista C risto

é
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Av. K, nº 911 - Planalto da Barra - Fortaleza - CE
Telefone: (85) 3286.3330 - Pr. José Nogueira (9912-0017 e 8899-0476)
Jornalista Resp.: Mariana Cadete - MTB-CE 01820-JP
Boletim interno, semanal e gratuito • Tiragem: 500 cópias • www.cristoevida.com

