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de

D eus

– Pr. José Nogueira –

Charles Spurgeon foi um grande pregador e um fiel pastor batista,
em Londres, no Século XIX. A menção do seu nome desperta nos
crentes que conhecem a sua história sentimentos de admiração.
Realmente, Spurgeon, cujo livro COMBATE DA FÉ estamos estudando em nossa EBD, foi um grande servo de Deus. Escreveu mais
de 200 livros, pregou mais de 2 mil sermões, em quase 40 anos de
ministério. Foi um amado e respeitado homem de Deus.
Assim, nós achamos que a vida dele foi de grande paz e prosperidade. Porém, os fatos são bem diferentes. Spurgeon carregou um
fardo pesado em todo seu ministério.
Spurgeon era suscetível a crises de depressão, sofria também com
dores tremendas provocadas pela Gota, e, não raro, passava semanas acamado. Era um homem simples, e lutava com sua situação
financeira. Foi muito criticado por outros pastores, perseguido por
sua firmeza doutrinária, e ridicularizado em jornais da época – que
procuravam desfazer a grande obra que Deus estava realizando na
Inglaterra e nos EUA através do púlpito do “London Metropolitan
Tabernacle”.
Spurgeon, como nós, possuía muitas fraquezas. Tinha dúvidas,
ansiedades, medos e dores. Porém, o Deus a Quem ele serviu parece
ser especialista em usar pessoas com falhas e fracassos. Penso que
Deus escolhe os pequenos e fracos para que sejam transformados
em instrumentos eficazes – verdadeiros troféus da graça de Deus.
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William Carey foi um dos maiores missionários da história do
Cristianismo. Um homem que levou a sério a santidade e esforço
de servir a Deus, alcançando a Índia. Mas, vejamos o que ele escreveu a um de seus filhos: “Hoje completo 70 anos – um marco da
misericórdia divina. Pensando em todos estes meus anos de vida,
acho sinceramente que devo ser humilhado até o pó. Meus pecados
são evidentes e inumeráveis. Minha negligência na obra tem sido
grande. Não tenho buscado a glória de Deus como deveria. Mesmo
diante de tantas imperfeições, Deus tem me mantido aqui, ativo em
Sua obra e confio que serei recebido diante dEle por meio da divina
bondade e graça do Senhor Jesus Cristo”.
“Temos,
Pensando nas fraquezas de Spurgeon e de
Carey, concluímos que Deus, em Seu amor, tem porém, este
graça para escolher e usar ferramentas frágeis e
tesouro
imperfeitas.
em vasos
É bom entendermos isso, pois às vezes lamen- de barro...”
tamos não ter grandes dons e talentos. Dizemos:
2 Coríntios 4:7
“Ah, se eu fosse gênio ou um grande orador, Deus
me usaria mais”. Entretanto, a Bíblia ensina exatamente o contrário: “Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos
os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos
os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas
deste mundo para confundir as sábias; e Deus escolheu as coisas
fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as
coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para
aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante
ele.” – 1 Coríntios 1:26-29.
Vejamos o profeta Elias (“era um homem semelhante a nós,
sujeito aos mesmos sentimentos” – Tiago 5:17). Num momento de
fraqueza, fugiu com medo de Jezabel. E Moisés, com 80 anos, ainda
atormentado por um terrível complexo de inferioridade. E podemos
fazer uma longa lista – até os dias de hoje!
Quer Elias ou Spurgeon, todos nós somos confrontados com a
nossa humanidade. Lutamos, e nem sempre vencemos. Nada disso
surpreende a Deus, nem altera Seu amor e compromisso conosco.
Ele nos usa não pelo que somos, mas apesar do que somos. É claro
que isso não é desculpa para o pecado ou para repetidas quedas,
pois Ele nos chama para vidas santas. E Ele quer demonstrar o Seu
poder de guardar, capacitar e usar nossas vidas para Sua glória – isto
se chama graça!
Meditemos em 2 Coríntios 4:7: “Temos, porém, este tesouro em
vasos de barro”. O vaso citado por Paulo, nessa passagem, tratava-se
de um jarro sem muito valor, quebradiço, sem beleza, pois era feito
de um barro ordinário. Nós somos esses vasos de barro vagabundo.
Mas Deus (por razões que não compreendemos) põe em risco Sua
honra em utensílios tão fracos e desprezíveis, quando põe em nós
o tesouro - que a glória de Cristo – em nossas vidas!
Meu irmão, Deus me usa, Deus o usa. Não por nossa capacidade,
mas, apesar de nós. Isto é sublime. Levantemos nossas cabeças, não
com orgulho, mas em gratidão e fé em Jesus, que tem prazer em
usar pessoas como nós para realizar a Sua vontade.
2

Leituras para Consagração

Culto Matutino - Ana Hércia e Débora Ferreira

PORQUE QUERO SER FIEL
NA MORDOMIA CRISTÃ

Eu quero ser fiel na Mordomia Cristã porque isso me proporciona alegria genuína e contentamento espiritual. Quero viver a vida
Cristã mais completa possível. Eu quero ter sempre no coração a
alegria de estar em obediência aos ensinos da Palavra de Deus,
dessa forma eu tenho consciência e certeza que realmente amor
ao SENHOR: “Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda
esse é o que me ama; e aquele que me ama será amado de meu
Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele” – João 14:21.
Quero ser sempre fiel na devolução dos dízimos e na doação de
ofertas porque, quando resolvi ser fiel, foi destruída a idolatria da
avareza em meu coração: “Mortificai, pois, os vossos membros, que
estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, o afeição desordenada,
a vil concupiscência, e a avareza, que é idolatria” – Colossenses 3:5.
Foi quando resolvi ser fiel que eu descobri o quanto estava sendo
idólatra com as minhas finanças. Preocupava-me tanto com dinheiro, com minhas contas, com meu lazer, que até de Deus eu tinha a
audácia de tomar e reter. Agora com o coração decidido a colocar
Deus em primeiro lugar, posso com a consciência limpa exclamar:
“Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás” – Mateus 4:10.
Perseverando ser um fiel dizimista, além de ter alegria de que
estou servindo ao SENHOR, fez-me um crente sério e responsável
nos meus negócios. Aprendi a ser sistemático, a dar ordem de
importância às coisas, sabendo e vivendo que o meu Deus está
em primeiro lugar. Aprendi a ser honesto com os homens, mas
principalmente com Deus: “E por isso procuro sempre ter uma
consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os
homens” – Atos 24:26.
Também uma bênção que descobri ao ser um dizimista foi o fato
de que estou cumprindo um outro preceito bíblico muito importante quando sou um mordomo fiel: “Levai as cargas uns dos outros,
e assim cumprireis a lei de Cristo” – Gálatas 6:2. Quando devolvo
fielmente a parte de Deus e ainda, em amor, dou ofertas, estou
dividindo com meus irmãos o sustento da obra de Deus. Quando
cada um faz a sua parte, levando a sua carga, o trabalho fica mais
fácil, as forças são auxiliadas mutuamente, e a obra do SENHOR é
feita com mais eficiência e abundância.
Dependo de Deus para perseverar em ser fiel, porque, acima de
tudo, aprendi a ser grato e reconhecido ao meu amado Salvador
e Senhor. Tudo devo a Ele. Sim, agora sei que é a gratidão que me
impulsiona a obedecer de coração – 1 Coríntios 15:10.
E, finalmente sou dizimista, porque resolvi pela fé investir nos
“Tesouros no Céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem,
e onde os ladrões não minam nem roubam” – Mateus 6:20.
Leitura Bíblica Anual – Esdras, capítulo 9.
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Culto Vespertino - André Benício e Aline

NEGÓCIO DA CHINA!

Em Gênesis 28:20 a 22, o voto que Jacó fez a Deus: “Se Deus
for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão
para comer, e vestes para vestir; e eu em paz tornar à casa de meu
pai, o SENHOR me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por
coluna será casa de Deus; e de tudo quanto me deres, certamente te
darei o dízimo”. Jacó era o que poderíamos chamar de um sujeito
esperto. Antes de sua conversão, ele queria levar vantagem em
tudo. Foi assim com o relacionamento com o seu velho pai Isaque,
com o seu irmão Esaú, e com seu sogro Labão. Agora, ele queria
levar vantagem com Deus.
Por isso, quando foi obrigado a fugir da Terra Prometida para
uma região estranha, Jacó, com medo, clamou ao SENHOR e fez o
voto acima, que vale a pena ser analisado. Jacó pediu a PROTEÇÃO
DE DEUS (“Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que
faço”). Pediu também a PROVISÃO DE DEUS (“e me der pão para
comer”). Rogou pela PROSPERIDADE DE DEUS (“e me der... vestes
para vestir”). E, por fim, pediu a PREVIDÊNCIA DE DEUS (“e eu em
paz tornar à casa de meu pai”). Ou seja, pediu só tudo a Deus.
Depois de condicionar o que queria receber (tudo), Jacó propôs
a parte dele: “o SENHOR me será por Deus. E esta pedra que tenho
posto por coluna será casa de Deus; e de tudo quanto me deres,
certamente te darei o dízimo”. Que grande negócio, hein? Deus lhe
daria tudo, e Jacó devolveria apenas a décima parte. Realmente,
era um negócio da China: Receber 100%, e devolver apenas 10%.
Esperemos um pouco. Antes de pensar mal de Jacó, nós deveríamos refletir melhor no que a Bíblia ensina sobre mordomia.
Deus é o dono de tudo: “Do SENHOR é a terra e a sua plenitude,
o mundo e aqueles que nele habitam” – Salmo 24:1, inclusive de
nossas vidas: “Porque fostes comprados por bom preço; glorificai,
pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem
a Deus” – 1 Coríntios 6:20. E tudo de bom que temos vem de Deus:
“Não erreis, meus amados irmãos: Toda a boa dádiva e todo o dom
perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há
mudança nem sombra de variação” – Tiago 1:16-17.
Dessa forma tudo que somos ou temos vêm de Deus, ou seja,
Ele nos abençoa com 100%. Esse grande e bom Senhor requer de
nós em gratidão e reconhecimento que Lhe devolvamos apenas
a décima parte. E Ele ainda nos promete abençoar ainda mais e
mais: “Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja
mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz
o SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e
não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar
suficiente para a recolherdes” – Malaquias 3:20.
Leitura Bíblica Anual – Esdras, capítulo 10.
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COMPARTILHANDO BÊNÇÃOS
Gostaria de compartilhar com vocês uma bênção que chegou para
mim: Recebi um convite para fazer um CURSO DE ARQUEOLOGIA BÍBLICA
em Israel, pela Universidade Hebraica de Jerusalém. O Curso será de 11
dias, estudando, visitando e explorando os principais sítios arqueológicos
de Israel. Começará no dia 16 e se estenderá até o dia 27 de junho.
A liderança da minha igreja recomendou que, como passarei pela
Europa, eu visite o missionário Roberto Kedoshim e família, em Lisboa.
Assim, poderei conhecer melhor o trabalho dele, ter comunhão, e depois
compartilhar com nossa igreja, com as outras igrejas que o ajudam e
com os irmãos que oram e também ajudam no trabalho missionário dos
Kedoshim em alcançar o povo eleito.
Vamos orar para que possamos levar uma Oferta de Amor para ajudar
nos desafios do trabalho do Roberto Kedoshim.
Se você quiser ajudar, aproveitando essa oportunidade que irei lá
pessoalmente e poderei levar sua oferta e sua carta ou palavras de
apoio e incentivo, entre em contato comigo (85 9912.0017 - TIM ou
8970.3458 - Oi ).
Peço suas orações para essa dupla empreitada. O Curso de Arqueologia é intensivo, realizado na Universidade Hebraica de Jerusalém, que
foi classificada como a melhor de Israel e a segunda melhor do mundo
(fora do circuito dos EUA). Creio que será um tempo de conhecer locais
históricos da Bíblia Sagrada, com profundidade fantástica.
Também visitar o Roberto e família, conhecer e sentir os planos de
Deus para aquela família, serão bênçãos tremendas para mim, para eles
e para todos que oram e ajudam naquele desafio missionário.
Conto com suas orações e apoio!
Em Cristo, Senhor nosso,
Pr. José Nogueira
“Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós,
fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas
súplicas, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia
até agora” – Filipenses 1:3-5.

INFORMISSÕES
I greja B atista F undamentalista C risto

é
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Avenida K, nº 911 - Planalto da Barra - Fortaleza - CE
Telefone: (85) 3286.3330 - Pr. José Nogueira (9912-0017 e 8970-3458)
Jornalista Resp.: Mariana Cadete - MTB-CE 01820-JP
Boletim interno, semanal e gratuito • Tiragem: 500 cópias • www.cristoevida.com
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AGENDA DA IGREJA

2014

jun

03 (terça) • 19h: Festa de Pentecoste – Koinonia com Vigília
			 Iniciaremos a Campanha: Pais de Joelhos – Filhos de Pé
19a22 (qui-dom) • Retiro da EBEC
28 (sábado) • 17h: Início do Curso de Evangelismo:

			O Discipulado de Jesus

06 (domingo) • 09h: Celebração da Ceia do Senhor
09a13 (qua-dom) • EBJ/2014 - Escola Bíblica de Jovens

2014

jul

			O Testemunho da Arqueologia –
			As Pedras Estão Falando – Lucas 19:10
		
“E, respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que,
			 se estes se calarem, as próprias pedras clamarão”
12 (sábado) • 17h: Chá de Baby do Guilherme (Raquel & Jorge)
18a20 (sex-dom) • Clínica de Música – Conservação de Frutos
25a27 (sex-dom) • Celebrações do 30º Aniversário da IBF Cristo é Vida
			O Crescimento Vem de Deus! - Neemias 2:20
			“O Deus dos céus é o que nos fará prosperar:
			 e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos”

LEITURAS do INFORMISSÕES • JUNHO
Manhã
Dia 08 – Ivone e Lôia
Dia 15 – Lázaro & Socorro
Dia 22 – Gyna e Lóide
Dia 29 – Eurides e Ronaldo

Noite
Jailson & Márcia
Cláudio & Zoélia
Rafael e Karol
Jocélio & Zildânia

RETIRO

EBEC
2014

19 a 22 | JUN

Aquiraz - CE
Inscrições: Kelly (R$ 90,00)
“porque não me envergonho do evangelho de Cristo...”
Romanos 1:16

RETIRO DE

VARÕES

2014

Homens Segundo o Coração de Deus

Atos 13:22

1 e 2 | AGO

Serra de Maranguape
Inscrições: Luciano de Paula (8866-5131 / 9616-4730 / 3252-4237)
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