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AO REBANHO DE D EUS
 P R . J OSÉ N OGUEIRA 

Parabéns,

Lynda e Jerald
pelos 30 anos de casamento

Há coisas que são certas!
Hitler, além de louco, era supersticioso, e
no auge de suas atrocidades durante a
Segunda Grande Guerra, procurou uma
vidente para saber em que dia ele iria
morrer. Os videntes são charlatões, mas
geralmente são pessoas muito
perspicazes quanto à vida. A vidente
consultada disse que ele morreria num
feriado judeu. Hitler, assustado, então
perguntou como ela poderia ter tanta
certeza disto. Ela respondeu: Porque no
dia em que o senhor morrer, certamente
se tornará um feriado judeu!.
Quanto à nossa vida e ao seu desenrolar,
além da certeza da vida eterna para os
que crêem em Cristo como seu único e
todo-suficiente Senhor e Salvador,
podemos dizer que há, pelo menos, mais
uma certeza absoluta. Esta se encontra
no Salmo 128, versos 1 e 4: Bemaventurado aquele que teme ao SENHOR
e anda nos seus caminhos! Eis como
será abençoado o homem que teme ao
SENHOR!.
O temor do SENHOR é fonte de bênçãos
para a nossa vida  e aqui, no Salmo 128,
uma bênção prometida é de o SENHOR nos
dar uma família feliz e um lar cheio de paz!
Bem-aventurado em Hebraico é ASHERÊ
que quer dizer muito mais que feliz  uma
boa tradução seria bem-sucedido, ou
melhor plenamente realizado. Isto se
torna muito esclarecedor e importante, pois
segundo a Bíblia Sagrada nenhum homem
pode ser considerado bem-sucedido ou
plenamente realizado se não tiver um lar
abençoado pelo SENHOR. E esta bênção
Ele dá àqueles que o temem!

Bem-aventurado
aquele que teme ao
SENHOR e anda nos seus
caminhos! Eis como será
abençoado o homem que
teme ao SENHOR!.

Como diz o Salmo 128:
1
Bem-aventurado aquele que teme ao
SENHOR e anda nos seus caminhos!
2
Do trabalho de tuas mãos comerás,
feliz serás, e tudo te irá bem.
3
Tua esposa, no interior de tua casa,
será como a videira frutífera; teus filhos
como rebentos da oliveira, à roda da tua
mesa.
4
Eis como será abençoado o homem
que teme ao SENHOR!
5
O SENHOR te abençoe desde Sião,
para que vejas a prosperidade de
Jerusalém durante os dias de tua vida,
6
vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre
Israel!

continuação capa...

Ao agradecermos a Deus, neste culto, pelos
trinta anos da união de Dona Lynda e do Pr. Jerald,
podemos ver estas quatro bênçãos do SENHOR
para este casal que decidiu e perseverou em ter
como fundamento do seu lar o Temor do SENHOR.
As quatro realizações estão presentes como fruto
de uma família que traçou como seus propósitos,
acima de tudo, o propósito de Deus: A primeira
bem-aventurança encontra-se no versículo um que é o próprio Deus: Bem-aventurado aquele que
teme ao SENHOR e anda nos seus caminhos.
Realizado é aquele que dar a primazia ao SENHOR. Que faz do Senhor Jesus Cristo a primeira razão de sua vida. Pois, afinal, Ele é o Alfa e o
Omega  o princípio, o meio e o fim! No salmo
anterior (127), Salomão já havia reconhecido isso
Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O ASHERÊ (o bemaventurado) reconhece e vive esta verdade!
Perguntaram a um fazendeiro muito próspero e
feliz o segredo de sua vida, pois tinha uma bela família,
tinha uma boa esposa, filhos obedientes, seus empregados estavam satisfeitos e reinava grande paz em
toda a sua propriedade. Ele disse que ia lhes mostrar o
segredo, pois o guardava com muito cuidado. Ele
entrou e voltou com uma caixa. Disse que dentro daquele estojo havia a chave do sucesso de sua vida.
Abrindo-o, tirou a Bíblia Sagrada  O Livro de Deus!
Temer ao SENHOR e seguir Seus princípios eram a
base de sua vida. Deus sempre em primeiro lugar!
No versículo 2, encontramos a segunda alegria:
a bênção do SENHOR sobre o trabalho: Do trabalho
de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem.
Novamente há uma alusão ao Salmo 127. O
trabalho é uma bênção do Senhor, pois sem ela
todo nosso esforço será em vão: Inútil vos será
levantar de madrugada, repousar tarde, comer o
pão que penosamente granjeastes; aos seus
amados ele o dá enquanto dormem (verso 2).
Apesar da Queda ter tornado o trabalho mais
difícil, o trabalho não foi uma maldição. Antes de
Adão pecar, Deus já lhe havia dado um trabalho:
guardar e cultivar o Jardim do Éden (Gênesis 2:15).
O Salmo 104:23 descreve como uma das multibênçãos do SENHOR o nosso trabalhar duro: Sai
o homem para o seu trabalho, e para o seu encargo até à tarde. Posso imaginar o quadro do marido voltar à tardinha, depois de um longo e pesado
dia, para seu lar. E ali o espera a sua amada esposa e seus queridos filhos, para juntos agradecerem a Deus por ter lhes suprido trabalho, saúde e
força para o sustento de mais um dia!
A terceira bênção está na alegria do próprio lar,
conforme podemos ver a descrição dos versículos
3 e 4: Tua esposa, no interior de tua casa, será
como a videira frutífera; teus filhos como rebentos
da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será
abençoado o homem que teme ao SENHOR!.

Uma mulher leal e auxiliadora e filhos fortes,
junto à família e unidos (à roda da tua mesa) são
presentes de Deus aos que O temem!
Ter uma esposa que seja boa para o marido e
má para os filhos é uma bênção, não é?
O Dr. Carlos Hecketeuer escreveu: E quando
meus netos forem crescidos e perguntarem aos
nossos filhos se a mãe deles era má, meus filhos
vão dizer: - Sim, nossa mãe era má. Era a mãe
mais má do mundo...
- As outras crianças comiam doces no café, e
nós tínhamos que tomar leite, ovos, torradas...
- As outras crianças bebiam refrigerante à vontade, comiam batata frita e até almoçavam sorvete.
Nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. Ela nos obrigava comer à mesa, e
agradecer a Deus o pão-nosso de cada dia, bem
diferente das outras mães que deixavam seus filhos
comerem onde quisessem e até assistindo TV.
- Quando fomos crescendo, ela insistia em saber onde estávamos (tocava nosso celular) e até
fuçava nossos e-mails. Era quase uma prisão!
- Mamãe queria saber quem eram nossos amigos. Marcava nossos horários de voltar para casa!
- Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela
violava as leis do trabalho infantil. Nos dava responsabilidades cruéis de arrumar nossos quartos, esvaziar o lixo, nos obrigava a estudar. Eu
acho que ela nem dormia à noite, só pensando no
que nos mandaria fazer no dia seguinte.
É, foi por causa de nossa mãe, que nós perdemos
grandes experiências em nossa adolescência: nunca
nos envolvemos com bebedeiras, nem drogas, nem
roubos, nem atos de violação de propriedade, nem
nunca fomos surrados em vandalismo ou presos!
Foi tudo por causa dela! E agora que somos
adultos, tementes a Deus, honestos e responsáveis por nossos lares, estamos fazendo o possível para sermos pais maus, como foi a nossa mãe!
A quarta bênção do SENHOR está nos dois
últimos versículos: O SENHOR te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos
de teus filhos. Paz sobre Israel!.
Embora haja tanta coisa aqui envolvida, podemos resumir que o ASHERÊ (o bem-aventurado por temer ao SENHOR), será acumulado da
alegria de ver o resultado de sua fé. Verá sua
nação sendo abençoada, verá seus netos (olhem
o pequeno Nathan) e contemplará a paz do SENHOR em seu lar e descendência!
Por tudo isso, louvamos a Deus por ter lhes
dado essas bênçãos, Lynda e Jerald. E porque essas bênçãos têm sido também derramadas sobre
nossas vidas através de suas vidas e seu exemplo.
Ao Senhor Jesus Cristo, autor e consumador
de tudo que é bom para nós, nosso reconhecimento e gratidão! Amém!

KOINONIA
SEGUNDA-FEIRA, 24/05/2004
VERDADES QUE TRANSFORMAM - XIII

DEUS DA PAZ
MATEUS 11:28-30

Deus é o Senhor da Paz (Romanos
15:33; 16:20; 2 Coríntios 13:11; Filipenses
4:9; 1 Tessalonicenses 5:23), na conversão
recebemos a Sua paz (Romanos 5:1) e passamos a tê-la (que é terapêutica)  Filipenses
4:7. Deus quer nos guardar em Sua paz 
Romanos 15:13 e 2 Tessalonicenses 3:16.
Por que as vezes os filhos do Deus da
Paz não desfrutam de paz? Por que tanto
conflito interior? Porque há inimigos dessa
paz querendo se instalar em nosso coração:
1 - Consciência mal formada  1 João 3:19-20

2 - Agasalhar pecado  Isaías 57:19-21
3 - Duvidar da providência de Deus - Mateus
6:31-34
4 - Deixar de seguir os princípios da Palavra
- Provérbios 3:17
5 - Ouvir ensinos errados  2 Coríntios 11:3-4;
Gálatas 5:10
Procure a solução de Deus para você.
Medite nestes textos da Bíblia: Filipenses 4:67; 1 Pedro 5:6-11; 1 João 1:9; Salmo 119:9-16;
etc. A fim de que Hebreus 13:20-21 seja uma
grande experiência de vida para todos nós!

NOTAS & NOTÍCIAS
MORDOMIA BÍBLICA
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Estamos estudando o tema do terceiro
bimestre de nossa igreja (maio e junho). Como o
nosso tema é Mordomia Bíblica (Por que me
chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos
mando?  Lucas 6:46), reproduzimos a conclusão do texto da missionária Norma Blake, como
nossa homenagem àquela irmã que foi para glória
celestial no dia 19 de maio:

INCENTIVO

Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa, e provaime nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se eu
não vos abrir as janelas do céu, e não derramar
sobre vós bênçãos sem medida. Malaquias 3:10
Deus chama o povo para prová-lo. Era só
dar o primeiro passo, e Ele derramaria bênçãos
sem medida: Bênção Espiritual: As janelas do
céu, que outrora se abriram para derramar julgamento sobre a terra (Gênesis 7), seriam agora abertas para uma vida feliz e abundante 
sobre a nação inteira.
Bênção Material: Deus estaria pronto para
repreender o gafanhoto devorador, que estava
consumindo a produção da terra (Malaquias 3:11)
e daria fertilidade ao campo. Seriam felizes numa
terra deleitosa (Malaquias 3:12).
Seus negócios vão de mal a pior? Talvez nada
seja suficiente no seu lar, porque o devorador
consome o fruto do seu trabalho nas farmácias,

nos prejuízos, etc. Prove ao SENHOR! Comece
a dar o dízimo e ensine seus filhos a obedecerem
a Palavra de Deus também. Os resultados serão
além do que se pode pensar. Deus sempre cumpre com a Sua palavra.
Porém, antes de dar o seu dízimo ou oferta, é
necessário dar primeiro a sua vida ao SENHOR
(2 Coríntios 8:5). Ele é o dono da nossa vida, do
nosso tempo, de nossa capacidade e de nosso
dinheiro. E Ele vai pedir contas da nossa mordomia. O mordomo fiel será acumulado de bênção
(Provérbios 28:20). Se há fraqueza no sustento
do templo e dos ministros, lembremos que as verdadeiras bênçãos galardoadoras só caem sobre
os fiéis. Os infiéis são ladrões das riquezas alheias (pois pertencem ao SENHOR) - Lucas 16:11.
Que não venhamos a agir como o povo no
tempo de Malaquias  que achavam que o dinheiro e o esforço dados a Deus eram considerados
perdidos (Malaquias 3:13-14).

RETIRO DE CASAIS
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- Tema: O Cântico do Amor
(baseado no livro de Cantares)
- Preletores: Pr. Gary e Kátia Barber
- Dias 19 a 21 de novembro, no Hotel Pousada
Don'Ana, na Praia do Presídio. A taxa é de 200 reais
(apartamentos sem ar-condicionado) e 240 reais
(apartamentos com ar-condicionado). As inscrições
e poupanças já podem começar a serem feitas, com
o casal Ximenes e Patrícia (259.3585 e 9999.9914).

agenda
agenda
JUNHO

Dia 4 (sexta-feira)
Bênçãos Nupciais
de Socorro Donato e Bahia.
Dia 5 (sábado) - 17 horas
Chá de Baby da Tana
do Carlinhos Aguiar.
Dia 5 (sábado) - 19 horas
Reunião do Conselho Administrativo.
Dia 6 (domingo) - 18 horas
Dia das Primícias: Ceia do Senhor,
Batismo Bíblico, Consagração dos
Dízimos e Ofertas, Doação de alimentos.
Dia 10 (quinta-feira) feriado - 9 horas
Encontro de noivos e namorados com o
Pr. José Nogueira.
Dia 20 (domingo)
Durante a EBD: Assembléia da Igreja
Dia 26 (sábado) - 17 horas
Assembléia de Emancipação
da Congregação do Henrique Jorge.
- 19 horas: Culto de Ações de Graça
pela nova igreja surgida da
Congregação do Henrique Jorge.

Informissões
Boletim Informativo da

IGREJA EVANGÉLICA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA
AVENIDA K, Nº 911 – PLANALTO DA BARRA
BARRA DO CEARÁ - FORTALEZA - CEARÁ
TELEFONE: 286.3330
WWW .CRISTOEVIDA.ORG.BR
TELEFONES DOS PASTORES:
PR. NOGUEIRA - 214.1412 e 9122.7979
PR. JOAQUIM VIEIRA - 294.1682 e 9995.9675
PR. LUIZ LINDOLFO - 214.1807

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
DOMINGO
9 horas – Escola Bíblica Dominical:
18 horas – Culto Dominical: Adoração a Deus

SEGUNDA-FEIRA
19 horas – Koinonia: Reunião de Estudo e Oração

Q U I N TA- F E I R A
18h30 – TOM - Tempo de Oração por Missões

ISRAEL  A partir de junho estaremos contribuindo com 50 dólares mensais para a Missão
Pontes para a Paz. Esta missão tem sua sede em
Israel e se dedica à evangelização dos judeus.
Além do trabalho evangelístico e missionário, faz
importantes trabalhos sociais em Israel, demonstrando na prática o amor dos verdadeiros cristãos para o povo de Israel.
O Brasil foi um país chave para abençoar a
nação de Israel. Tudo começou no ano de 1948,
quando um homem (Oswaldo Aranha) foi escolhido
por Deus para fazer parte das Nações Unidas tendo uma participação decisiva no voto que faria com
que Israel se tornasse uma nação. Cumprindo mais
uma profecia para o povo escolhido por Deus.
O Bridges For Peace (A Missão Pontes para
a Paz) no Brasil começou no ano de 1997. O seu
trabalho consiste em: Instruir a igreja acerca da
palavra profética através do envio de estudos
mensais; Conscientizar o povo cristão da dívida
da igreja com o povo judeu e da promessa de
Deus de que nós, brasileiros, também faríamos
parte da volta dos judeus para a terra prometida;
Solidariedade no envio de recursos financeiros
para a aquisição de materiais de primeira necessidade que os ajudarão a se estabelecer em sua
nova vida; Levar o povo cristão brasileiro a interceder pela paz de Jerusalém e Israel em obediência à palavra que diz na Bíblia: Orai pela paz de
Jerusalém! Sejam prósperos os que te amam.
Salmos 122:6.Visitar igrejas e divulgar a palavra
profética do ministério Internacional do Bridges
For Peace; Participar de seminários no sentido de
divulgar o trabalho do Bridges For Peace no Brasil; Produção anual de seminários acerca da palavra profética.
Para maiores informações:
Diretor Nacional: Luizmar Antonio Ferreira
BFP BRASIL - Caixa Postal 1197 - CEP 30123-970
Belo Horizonte - MG - BRASIL - bfpbr@aol.com
www.bfpbrasil.com - Telefone/fax: (31) 3378-9350
19 horas – Hebraico Bíblico
20 horas – Escatologia (A Doutrina das Profecias)

SEXTA- FEIRA
17h30 – Grego III
19h15 – Teologia Messiânica (Messias aos judeus)
20h15 – Homilética Avançada

SÁBADO
15 horas – Clube OANSE
19 horas – Programação da Mocidade

