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O crente é,
acima de tudo, um...

CORAJOSO
Apocalipse 21:8

Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos,
e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se
prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos
os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com
fogo e enxofre; o que é a segunda morte.

Sim, o crente é um corajoso por natureza, pois sua vida é
marcada por atos de grande coragem: Primeiramente, são
destemidos em ouvir o chamado de Cristo para entregarem
suas vidas nas mãos do Único Senhor e Salvador, livrando-se
de uma geração perversa – Atos 2:40.
São ousados em pesquisar seriamente a Bíblia – Atos 18:11
Sua bravura também é retratada quando se libertam dos
traumas que lhes marcaram e da forma que o mundo quer
lhes imprimir – 1 Pedro 1:18 e Romanos 12:1-2.
Fica bem patenteada a coragem dos nascidos-de-novo ao obedecer de modo completo aos princípios ensinados por Jesus.
Eles revelam a mente de Deus (justiça), o coração de Deus
(amor) e os caminhos de Deus (humildade) – Miquéias 6:8.
Leia mais na página 4
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A Marca da Vida Cristã
1 Timóteo 4:15-16 – Miquéias 6:8

Talvez a análise de quem entregou Jesus nos ajude a entender
o plano de Deus também para a nossa vida:
1 - Jesus foi entregue por alguém do seu círculo de confiança
– João 13:18 (profecia do Salmo 41:9)

Marcos 14:10 diz que foi um dos doze. Ou seja, ás vezes a entrega
que passarmos pode vir a ser provocada por pessoas amigas, da
igreja, de nossa confiança. O importante é que nós é quem sejamos
entregues, nunca sejamos quem entrega.
Ser servo de Jesus nos impõe viver sob este risco, e preparados para
não se surpreender demais, nem afundarmos diante dessa entrega.
Jesus enfrentou isso. Deixou-nos o exemplo para seguirmos os
Seus passos.

2 - Jesus foi entregue pelo sistema religioso – Marcos 15:1 e 10

Aqui temos um verdadeiro complô para entregar Jesus. Vinha
da mais alta patente do sacerdotalismo a todos que compunham o
Sinédrio. A Bíblia diz que por inveja é que a alta hierarquia fez isto
(Mateus 27:18 e Marcos 15:10). O que era para ser do bem se torna
extremamente maligno por causa da inveja e do despeito.
Enfim, representa quem não é com ódio de quem é. O ser provoca
mais inveja do que o ter.
E temos que enfrentar essa dura realidade no servir a Cristo.
E quando formos vítimas dessa inveja, dessa entregação, devemos
entregar-nos também a Deus. Sofrer essa entrega faz parte do plano
de Deus para nós.

3 - Jesus foi entregue pelo poder estatal para o Calvário –
Marcos 15:5, 15 e 22

Jesus foi entregue ao poder do Império dos Romanos, representado por Pilatos, procurador romano, e esse poder o entregou à cruz.
O Estado pode se maravilhar de nós, dizer que somos cidadãos
exemplares, mas, não nos enganemos, eles mais cedo ou mais tarde
apertarão o laço da opressão. Hoje somos já entregues, somos a
religião de segunda categoria, pois as benesses do poder vão para
quem apoia o Estado (ver Catolicismo Romano, Universal do Reino
de Deus – apoiando o aborto!). Estejamos preparados, pois, quanto
mais fomos fiéis, ousados e frutíferos, mais atrairemos sobre nós
a perseguição.

Farão conosco o que fizeram com Jesus: Primeiro o entregaram ao
Estado; depois, o Estado o entregou aos algozes para ser crucificado
(os representantes do Estado, como Pilatos, temerão ser contra o
Poder, e, mesmo conscientes do erro e para preservar suas posições,
sentenciarão malignamente – João 19:12 e 16)
O primeiro nível é na escola, na repartição, no emprego (a ameaça
do “olho da rua”), nos tribunais. Começa com a denúncia, o processo
“legal”. Depois o Estado fará a parte dele.
O apóstolo Paulo diz que é por amor ao Senhor Jesus Cristo que
devemos suportar essas “entregas” (Romanos 8:36). Que lições
objetivas e práticas podemos aprender como crentes que procuram
seguir os passos de Jesus Cristo?
1º - O caminho de Jesus, de entrega em entrega, O levou ao cume
de Sua missão. Ele ia se deixando entregar, e isto o impulsionava a
cumprir o plano de Deus. A topografia da entrega do nosso ponto
de vista é para baixo (por isso eu gosto do chamado esvaziamento),
porque para Deus é , paradoxalmente, ascendente.
2º - O viver para Cristo, por amor a Ele, enfrentando circunstância,
não pagando mal com mal, compreendendo sem se surpreender com
as traições, com as invejas e calúnias, com as perseguições, vai nos
colocar na rota do Senhor. Sabe qual foi a última entrega de Jesus?
“Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito” (Lucas 23:46).
Sim, todas as entregas culminarão no melhor local: nas mãos
de Deus.
3º - Essa atitude de ovelha glorifica a Jesus (manifesta Quem Ele
é o que Ele está fazendo e reproduzindo em sua vida). Isto produziu
a justiça de Deus: “O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e
quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga
justamente” – 1 Pedro 2:23.
Quem ouviu o chamado de Jesus para segui-lO, foi ao poço e
depois viu a sarça que ardia, e respondeu ao convite de Deus, sabe
do que estou falando.
Você vai ser jogado fora por pessoas que lhe estimavam, vai
ser trocado por não corresponder aos anseios. Entregue isso nas
mãos de Deus.
Você vai ser invejado, sorrirão para você, ao mesmo tempo que
desejam e torcem para que você caia, desista, torça seus caminhos.
Você se perguntará por que tanta inveja se você não tem quase
nada? Mas, a inveja não é pelo que você tem, é pelo que você é
e pelo que Deus faz através de você. Prepare-se e entregue esses
cinismos, essas dissimulações, essas invejas, esses boicotes, nas
mãos de Deus.
Você poderá vir a sofrer pressões, intimidações e até perseguições por causa de sua fidelidade à Palavra de Deus e ao Deus
da Palavra. Tenha a paz de Deus, continue por caminhos retos, e
entregue todo alvoroço contra você Àquele que julga retamente –
Deuteronômio 32:35.
Os sofrimentos e o preço que temos que pagar para servir ao
SENHOR não nos deve levar aos abissais abismos da depressão,
da auto-comiseração, da justiça com as próprias mãos, nem da
desistência. Ao contrário disso, nos levam ao monte (nem que seja
o Gólgota) para estarmos nas mãos de Deus.

CORAJOSO
Apocalipse 21:8

Na vida de Josh McDowell, cuja vida é retratada no filme “O Corajoso”, podemos aprender
como ele, convertido, foi corajoso:
1 - Teve a coragem de pesquisar as evidências da historicidade e fidedignidade
da Bíblia. Como C. S. Lewis, famoso
intelectual agnóstico da Inglaterra,
ele foi persuadido pela autoridade da
Bíblia e teve a coragem de assumir sua
fé – Romanos 10:9-10.
2 - Precisou de muita coragem cristã para
pedir ajuda ao seu pastor para curar-se
dos traumas de infância e das mágoas de
seu passado – Colossenses 3:16.
3 - Seguindo a gloriosa carreira dos
heróis da fé, como Josué (1:9), Josh foi
obediente de forma completa ao perdão de Deus:
Primeiro: O Dever de Pedir Perdão – Lucas 17:4
“E, se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier
ter contigo, dizendo: Arrependo-me; perdoa-lhe.”
Jesus ensina que aquele que pecou vai até o ofendido e lhe pede
perdão. Seguindo a Cristo, o nascido-de-novo tem discernimento
das ofensas que praticou. Então ele humildemente vai até à pessoa
contra quem ele ofendeu, e pede perdão.
Josh havia odiado o seu pai que era alcoólatra. Ele havia maltratado seu pai. Porém, agora, convertido e realmente transformado,
Josh procurou seu pai para consertar aquele “velho” sentimento.
Temos que pedir perdão a quem ofendemos!
Segundo: O Dever de Procurar Quem nos Ofendeu – Mateus 18:15
“Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti e
ele só; se te ouvir, ganhaste a teu irmão”
Quando o ofensor estiver insensível, o crente tem o dever de
procura-lo para estabelecer a paz. Deus quer que vivamos em paz
com ele (1João 1:9) e com os nossos irmãos (Romanos 12:18).
O não obedecer provoca no crente falta de paz (creio que isso
no crente, pois ele tem a consciência aguçada pelo Espírito Santo,
enquanto o descrente pode viver com a consciência cauterizada)
– Mateus 18:34-35
“E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores,
até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará, também,
meu Pai celestial, se do coração não perdoardes,
cada um a seu irmão, as suas ofensas.”
E o não obedecer ao dever do pedir perdão e perdoar acarreta
um dos mais terríveis dramas na vida do cristão: a dúvida de ser
ou não ser salvo – Mateus 6:12, 14-15

Leituras para Consagração

Culto Matutino – Carmen e Elsa

QUANDO NÃO ESTIVER A FIM - Parte I
— Colaboração de Átila Nogueira —

Você acorda sem estar a fim de ler sua Bíblia e orar? Quantas vezes
você teve de lutar por não estar com disposição de fazer coisas que
você sabe que seriam boas para você? Embora seja verdade que isso
é o pecado que habita em nós, e que devemos nos arrepender dele e
combatê-lo, há muito mais por trás disso.

Pense sobre esse estranho padrão
que ocorre em todas as áreas da vida:

» Uma comida saudável requer disciplina para prepará-la, enquanto
comer fast food tende a ser mais apetitoso, viciante e conveniente.
» Manter o corpo forte e saudável requer um desconforto deliberado,
mas só precisamos de constante conforto para engordar.
» Você precisa se concentrar naquele livro teológico, enquanto
assistir a um filme parece ser tão convidativo e fácil.
» Você frequentemente tem de se esforçar em suas devoções e orações, enquanto dormir e checar a net parecem ser tarefas simples.
» São preciosos anos de estudo para que certas oportunidades
tornem-se possíveis.
Assim, as verdadeiras alegrias são obtidas por meio de esforço e dor,
enquanto alegrias breves, insatisfatórias e, amiúde, destrutivas estão
bem próximas de nós.
Façamos nossa Leitura Bíblica Anual – Atos 15.

Culto Vespertino – Rômulo & Diana

QUANDO NÃO ESTIVER A FIM - Parte II
— Colaboração de Átila Nogueira —

Por que geralmente o mal é fácil fazer?
Por que para fazer o bem há tanta luta?
Porque Deus está nos mostrando em todos os lugares, em coisas que
são apenas sombras das coisas celestiais, que há uma grande recompensa para aqueles que são atribulados (Hebreus 10:32-35).
Ele está nos lembrando repetidamente, a cada dia, a andar pela fé
e não pelo que vemos (2 Coríntios 5:7).
Então, cada luta é um convite de Deus para seguirmos os passos de
Seu Filho, que “pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ... e
assentou-se à direita do trono de Deus” (Hebreus 12:2).
Os espiritualmente cegos desprezam as coisas espirituais. Mas, para
os que têm olhos espirituais, Deus imprime esperança por sabermos que
há um propósito dEle até nas adversidades (Romanos 8:28).
Cada tribulação é um sinal dizendo: “Olhe para a alegria verdadeira
diante de você!”. Então, quando não estiver muito a fim de fazer o
que você sabe que é o certo, tome coragem e faça o certo. Deus está
sinalizando para você a recompensa que Ele planejou para os Seus (2
Timóteo 2:12).
A aflição momentânea está nos preparando para o eterno peso da
glória, além de toda comparação, quando olhamos não para as coisas
visíveis, mas para as que são invisíveis. As coisas visíveis são temporárias,
mas as invisíveis são eternas.
Façamos nossa Leitura Bíblica Anual – Atos 16.

N otas & Notícias

Retiro do Ministério Dorcas

Devido a motivos justificáveis, estamos adiando a data
do Retiro das Mulheres, para 11 e 12 de janeiro de 2014.
O que era
bom ficou
melhor, pois
assim daremos
oportunidade
de todas as
mulheres
participarem
(senhoras
e moças).
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Atenção:
Temos poucas
vagas.

AGENDA DA IGREJA

28 (qui) • 19h: Jantar de Ação de Graças
29/11 a 01/12 • Retiro de Casais, em Canoa Quebrada

2013

nov

dez

07 (sáb) • Culto Evangelístico liderado por Alexandre Aquino
08 (dom) • 18h: Dia da Bíblia e Formatura do CTBPL
2013
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.
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