Pelos 20 anos de perseverança de nossa igreja! Pelas bênçãos das celebrações!
Pelas mensagens do Pr. Melbourne! Pelo edificante testemunho da Romilda!
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Obrigado, SENHOR!

Pelas reformas e decoração! Pelo louvor e adoração! Pelo batismo e pela conversão!
Pelo memorial! Por nossa alegria em Te servir!

Por Tua graça em permitir que nós exaltemos o Teu Nome!

AO REBANHO DE DEUS
 PR. JOSÉ NOGUEIRA 

Guarda o teu pé,
quando entrares na casa de Deus
Eclesiastes 5:1

Quando aprendemos o ensinamento do Senhor Jesus, vós sois a luz do mundo (Mateus
5:14), possivelmente não imaginamos a extensão e profundidade desse ensino. Nas mais
diferentes áreas temos que brilhar. Vamos, juntos, verificar alguns aspectos desse brilho na
casa de nosso Deus. A Bíblia nos diz que somos o templo do Espírito Santo (1 Coríntios
6:19) e como tal nossa responsabilidade é grande por onde quer que andemos. Enquanto
estamos neste mundo, reunimo-nos como igreja para adorar a Deus, formamos um grande
templo de adoração. Com essa sublime finalidade, o local se torna todo especial pelo que
acontece nele: a adoração a Deus, através do
louvor, da pregação da Palavra de Deus e das
orações.
A Bíblia Sagrada nos dá instruções sobre
nosso modo de brilhar na Casa de Deus: O
SENHOR, porém, está no Seu santo templo:
cale-se diante dEle toda a terra (Habacuque
2:20); Entrarei na Tua casa; e me prostrarei
diante do Teu santo templo, no Teu temor (Salmo 5:7); Deus é sobremodo tremendo na assembléia dos santos, e temível sobre todos os
que O rodeiam (Salmo 89:7).
Concluímos que, ao nos congregarmos, é
necessário seriedade e respeito em toda a nossa maneira de ser. Isso não quer dizer que não
haja alegria, descontração e participação ao
nos ajuntarmos para adoração. Porém, que
tudo seja feito com decência e ordem (1
Coríntios 14:40).
Alistamos aqui algumas sugestões com o
propósito de ajudar nossas boas maneiras na
casa de Deus:
1  Seja pontual e procure sempre ocupar os primeiros lugares, de preferência no
meio das fileiras. Assim os retardatários atrapalharão menos ao chegarem quando o culto
já tiver começado. Assim que for tocada a
campainha ou ser feito o aviso de início do
culto, procure logo seu lugar e tenha uma
postura de quietude: Aquietai-vos, e sabei

que eu sou Deus (Salmo 46:10).
2  Se, por uma emergência, você se atrasar, seja discreto ao entrar. Não escolha muito
o lugar, procure não atrapalhar a adoração a
Deus. Nunca fique do lado de fora do auditório,
em hipótese alguma.
3  Crianças pequenas devem ficar ao lado
dos pais.As crianças podem aprender desde
cedo a se comportarem no culto. Persevere
em oração e atitudes para que o seu bebê se
acostume a ficar quietinho dentro do auditório.
4  Mães com crianças recém-nascidas
podem ficar no berçário (em breve o concluiremos, se Deus quiser), ou devem ocupar os
lugares na aba da cobertura. Isso facilita a saída
da mãe (ou responsável), quando a criança
chora. Ruídos desviam a atenção do culto,
nosso Deus é o único Que deve merecer toda
a atenção.
5  Se alguém (ou seu filho) precisar de
uma exortação, quanto à reverência no culto,
faça-o de forma discreta. Se for um irmão em
Cristo, exorte-o também depois do culto. Se
ele não atender, obedeça aos princípios de
Mateus 18:15-20.
6  Não se cochicha com o vizinho sobre
qualquer assunto durante o culto. Isso além de
atrapalhar, revela falta de educação.
7  Se você precisa de balas de hortelã ou
pastilhas, seja discreto para que seu comportamento não se pareça como quem está num
cinema ou circo.
8  Saídas durante o culto ou mudança de
lugar, só em último caso. Procure atender suas
necessidades ANTES de começar o culto. Isso
vale tanto para as crianças como para os adultos. E os adultos, principalmente, devem dar o
exemplo.
9  Compartilhe sua Bíblia com algum visitante.
10  Ao terminar o culto, tenha um tempinho
de oração silenciosa, reflita e agradeça a Deus
sobre o que aprendeu. Ao sair, cumprimente
aos que fizeram decisão pública.
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VASOS DE BARRO RUIM
Charles Spurgeon foi um grande pregador e um fiel
pastor batista. A simples menção desse nome desperta
em todos os crentes sentimentos de admiração e carinho.
Realmente, Spurgeon foi um dos gigantes da história da
igreja. Durante muitos anos ele foi pastor na London
Metropolitan Tabernacle, onde se destacou como um
poderoso pregador. Escreveu mais de duzentos livros. Foi
um homem amado e respeitado.
Baseadas em sua enorme reputação e em tudo quanto
conseguiu realizar, pressupomos que sua vida era abençoada por uma grande paz, contentamento e prosperidade,
afinal de contas sua dedicação a Deus e o poder com qual
o Senhor o ungiu eram uma amostra de que ele era um
homem satisfeito e feliz.
No entanto, os fatos são totalmente diferentes.
Spurgeon carregou um fardo pesado durante todos os
anos de seu ministério. Enfrentava dias de terrível depressão, passava semanas acamado, sempre acometido por
algum tipo de enfermidade e, não raro, confessava sua
freqüente preocupação com sua situação financeira.
Spurgeon, como o restante de nós, possuía muitas
fraquezas. Tinha dúvidas, ansiedades e lutava com a tensão de ser um homem de Deus e ser, ao mesmo tempo,
tão fraco. Porém o Deus a Quem ele serviu, parece ser
especializado em usar pessoas com muitas falhas e fracassos. Penso que, de fato, o Senhor escolhe pessoas que
possuem as maiores deficiências e fraquezas para
transformá-las em instrumentos eficazes, como verdadeiros troféus de Sua graça!
Em seu aniversário o grande missionário William Carey
escreveu as seguintes palavras a um de seus filhos,
registradas por Timothy George, no livro Faithful Witness:
Hoje completo 70 anos de idade; 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 do Senhor tem sido grande. Não tenho
promovido a causa de Jesus, nem mesmo tenho buscado
Sua glória e honra como deveria. Mesmo diante de todas
essas imperfeições, Deus tem me mantido aqui, ativo em
Sua obra e confio que serei recebido diante dEle por meio
da divina bondade a favor de Cristo.
Pensando nas fraquezas admitidas por Spurgeon e
sobre a confissão do pai das Missões na era moderna,
Carey, concluímos que Deus se deleita em escolher ferramentas frágeis para engrandecer Seu reino.
É bem mais fácil aceitar a realidade de um Deus
Santo que odeia o pecado do que a de um Deus que se
agrada em utilizar instrumentos falhos para Seus propósitos. Relutamos em crer que Ele nos ama, nos perdoa e quer o melhor para nós, mesmo que sejamos
pecadores. A atitude que prevalece muitas vezes é: Ah,
se eu fosse mais preparado e se eu fosse melhor, Deus
poderia abençoar mais minha vida. De maneira prática,
eles crêem que ainda precisam fazer por merecer, para

receber mais favores do Pai Eterno.
Entretanto, a Bíblia Sagrada ensina exatamente o
contrário. Em 1 Coríntios 1:26-29, o apóstolo Paulo explica que a escolha de Deus não é feita utilizando-se do
mesmo critério humano: Irmãos, reparai, pois, na vossa
vocação; visto que não foram chamados muitos sábios
segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de
nobre nascimento; pelo contrário. Deus escolheu as cousas
loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu
as cousas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são; a fim de
que ninguém se vanglorie na presença de Deus
Vejamos Elias. A Palavra de Deus diz que ...Elias era
um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. - Tiago 5:17. Num momento de fraqueza, ele
fugiu da rainha Jezabel. Que tal Moisés, que aos 80 anos
vivia atormentado por um terrível complexo de inferioridade? Deus o chamou para libertar Israel da escravidão do
Egito e ele respondeu que não era capaz!
Poderíamos prosseguir citando nomes respeitáveis,
engrossando mais e mais essa lista, até chegar aos dias de
hoje. Quer seja Elias ou Spurgeon, todos nós somos constantemente confrontados com nossa humanidade. Lutamos e às vezes caímos. Nada que falemos, pensemos, ou
façamos, surpreende nosso Deus, nem altera Seu amor e
compromisso para conosco. Ele gosta de nos usar, não
pelo que somos, mas apesar do que somos. O melhor
exemplo do que afirmamos está em 2 Coríntios 12:9:
...porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza...
É claro que não podemos nos valer da graça do
Senhor como desculpa para repetidas falhas. Ele nos
chama para termos vidas santas, mas reconhece nossa
humanidade. Ele nos dá liberdade para sermos humanos
e geralmente escolhe expor Seu poder através dessa
fragilidade.
Uma magnífica passagem bíblica sobre este conceito
é 2 Coríntios 4:7: ...Temos, porém, este tesouro em
vasos de barro...
Fico maravilhado com a realidade de que o Senhor
derrama Seu poder, majestade e glória em vasos de barro.
O vaso de barro, citado nessa passagem, é o objeto mais
utilizado pelas mulheres judias. Tratava-se de um vaso
sem muito valor, muito quebradiço e, em geral, sem beleza alguma, pois era manufaturado a partir do barro mais
ordinário e comum. Nós somos esses vasos de barro ruim.
Mas Deus, em sua infinita graça e soberana vontade, as
quais não compreendemos, põe em risco Sua reputação
derramando Seu poder e glória em utensílios tão desprezíveis como nós.
Querido irmão, Deus o usa, Deus me usa, Deus nos
usa. Não por nossa capacidade, mas, sim, apesar de nós.
Isto é demasiadamente sublime, portanto, levante sua
cabeça bem alto, não com orgulho e arrogância, mas em
louvor e gratidão ao Seu Soberano Senhor que tem prazer
em usar pessoas como nós para executar Seus projetos.

NOTAS E NOTÍCIAS

em setembro           
FERIADO 7 DE SETEMBRO - 19 HORAS
E SPECIAL  PROGRAMAÇÃO E VANGELÍSTICA

ANIVERSÁRIO DE 20 ANOS
DE NOSSA IGREJA: DEUS É FIEL

Foi a fidelidade de Deus que nos possibilitou
celebrarmos ao SENHOR de uma forma tão especial. Vimos a mão de Deus operando em todas
as coisas, desde as menores até as maiores.
Passadas as celebrações ficam as ricas mensagens do Pr. Melbourne: Deus é fiel, e o Seu povo
também precisa ser fiel.

CAPSULA DO TEMPO
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Concluindo as celebrações do aniversário de
nossa igreja, em assembléia realizada neste domingo na EBD, foi firmada uma proposta e apoio
para o depósito da capsula do tempo às 17h, podendo ser aberta somente em 2019.

RETIRO DA MOCIDADE

○

○

A engraçada história da família do Zeca
Tatu será a verdadeira transformação da
história de sua família! A apresentação desta
peça, numa grande programação
evangelística, no feriado 7 de setembro, será
grandemente usada por Deus para abrir os
olhos de muitos a fim de perceberem e crerem
no único
Senhor e
Salvador
Jesus
Cristo.
Comecemos
a orar e a
convidar
parentes e
amigos.
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O Cântico do Amor será o tema
deste ano (baseado no livro de
Cantares). O Pr. Gary Barber e sua
esposa Kátia trarão as mensagens.
Será nos dias
19 a 21 de novembro,
no Hotel Pousada DonAna,
na Praia do Presídio.
A taxa é de 200 reais
(aptos. sem ar condicionado)
e 240 reais (aptos.
com ar condicionado).
Inscrições e poupanças
já podem serem feitas
com o casal Ximenes
e Patrícia. Telefones:
259.3585 e 9999.9914.
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Cristo é a resposta... Para os
Jovens e seus Conflitos
Examinai as Escrituras... são elas
mesmas que testificam de Mim João 5.39
9 a 12 de Outubro
Hotel-Fazenda em Chorozinho. Taxa de apenas
55 reais (incluindo transporte e quatro dias de
hospedagem completa, com
apartamentos com ar-condicionado).
Apenas 100 vagas. Faça logo sua
inscrição com a Cristina Mônica.
Observação: Avisar aos convidados
acerca dos trajes de banho.
Mulheres: maiô decente. Rapazes: calção.

RETIRO DE CASAIS ○ ○ ○ ○ ○
Ú LT I M A S VA G A S

L E M B R E T E : A Mocidade está promovendo
algumas atividades para ajudar aos jovens
quanto ao custo para irem ao Retiro, veja
quais são e colabore:
- LAVA-JATO (aos sábados), resposável: Claudinho.
Preços: Carro R$ 5,00 e Moto R$ 3,00.
- FEIRINHA (26 de setembro): a liderança da
Mocidade está recebendo doações de
qualquer material reutilizável tais como:
sapatos, roupas, utensílios domésticos,
produtos de beleza... tudo... Procure-nos!
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