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AO R EBANHO

DE

DEUS

– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

Como ser conquistado por Deus — Zacarias 3:1-10
Zacarias, cujo nome significa “YAHWER (O SENHOR) Se lembra”, foi um sacerdote que foi chamado para ser profeta. Na época do retorno dos judeus
da Babilônia, depois dos 70 anos do Cativeiro
Babilônico, em 536 a.C. (Jeremias 25:11), Deus usa
Seus servos para reconstrução do Templo de Jerusalém e da própria cidade sagrada. Três pessoas são
importantes neste período (além de Esdras, Neemias,
e os profetas Ageu e Malaquias): Zorobabel (da linhagem real de Davi, representava a esperança da vinda
do Messias), Zacarias (representava a voz profética, a
mensagem de Deus ao povo), e o sumo-sacerdote
Josué (que representava o povo diante de Deus).
Zacarias de forma bem peculiar começa a sua
mensagem chamando o povo ao arrependimento,
como em 1:3 (“Portanto dize-lhes: Assim diz o SE-

NHOR dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o
SENHOR dos Exércitos, e eu me tornarei para vós
outros, diz o SENHOR dos Exércitos”), e termina
seu livro profético com uma grande mensagem de
esperança acerca do Reino Milenar do SENHOR,
como em 14:16 e seguintes.
Neste ínterim há grandes mensagens de Deus para
o Seu povo. Na grande revelação do Capítulo 3, Deus
profeticamente exibe ao profeta Zacarias a Sua visão
do sumo-sacerdote Josué. O sumo-sacerdote representava o próprio povo. E ali estava revelada como O
SENHOR estava vendo o Seu povo. Nesta revelação
Deus mostra como o povo poderia ser conquistado por
Deus a fim de ser um povo abençoado, cheio de esperança e de amor pelo SENHOR. E isto poderia ser possível quando, primeiramente, o povo compreendesse:

I - A SUA CONDIÇÃO ESPIRITUAL DIANTE DE DEUS - Vs. 1-3
O Raio X espiritual do sumo-sacerdote Josué revelava as condições espirituais do próprio povo de
Israel. A disciplina do Exílio Babilônico ainda não surtira efeito, pois eles estavam tão rebeldes e
distantes de Deus quanto antes. À vista de Deus, o povo estava:
1 - SUBJUGADO (POR SATANÁS) - Vs. 1 e 2
“Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor”
2 - SALVO (POR DEUS) - Vs. 2
Assim como o povo, Josué é eleito de Deus, o remanescente trazido de volta da Babilônia como
um tição tirado do fogo.
3 - SUJO (PELO PECADO) - Vs. 3
As vestes sacerdotais sujas eram impróprias para o manuseio das coisas sagradas, pois Deus não
usa vasos sujos. Aqui está a razão da impotência de Josué, com o braço subjugado pelo Diabo, pois o
pecado abre portas Para a ímpia ação maligna (Efésios 4:25-27).
E nós, como estamos diante de Deus? (Hebreus 4:13.)
Observamos também que perante ao SENHOR Deus, o sumo-sacerdote Josué permanece calado.
Este silêncio revela a:

II - SUA SITUAÇÃO DIANTE DE SI MESMO
1 - Seu silêncio revela a sua aflição por si e pelo seu povo. Ambos estavam sujos diante de Deus,
e tendo suas forças sugadas pelo Inimigo.
2 - Seu silêncio revela arrependimento.
Na presença do SENHOR Deus, quando nos despimos diante de Deus, nos vemos como Deus
nos vê. Somos afligidos pelo pecado e pela culpa (quantas bênçãos perdidas, quantas disciplinas
trazidas para nós e para os outros). Afligimo-nos por nós e pelo nosso povo. Josué permanece diante
de Deus (como Habacuque, 2:1; como Asafe, no Salmo 73:16 e 17), porque ali está a:

III - SUA SOLUÇÃO DIANTE DE DEUS - Vs. 4-7
1 - O SENHOR o purifica – Vs. 4
2 - O SENHOR lhe honra novamente – Vs. 5
3 - O SENHOR o adverte – Vs. 6
4 - O SENHOR lhe oferece a Sua intimidade – Vs. 7
Entendemos a solução de Deus ao confrontar Seu servo. Deus pôde purificar e abençoar àquele
que dEle se aproximou quebrantado, pois a primeira coisa que Deus fez foi libertá-lo de qualquer
algema ou opressão - vs. 1 e 2.
O SENHOR Deus repreendeu o Inimigo, fez com que Josué percebesse sua miséria espiritual e
contemplou o seu quebrantamento com uma restauração completa.
Agora Deus expõe a Josué, e estendendo-se a todo o povo de Deus, a:

IV - SUA RECOMPENSA PROMETIDA POR DEUS - Vs. 8-10
A recompensa do povo de Deus está diretamente ligada às profecias messiânicas, ou seja, acerca
da obra do Senhor Jesus Cristo. Três gloriosas promessas são dadas ao povo de Deus:
1 - A VINDA DO MESSIAS - Vs. 8
“Renovo” é um dos nomes proféticos de Jesus, mostrando que a Sua primeira vinda seria em
humildade (ver Isaías 4:2 e compare com 42:1-4). O Messias é profetizado como vindo como homem,
da linhagem de Jessé e Davi (Isaías 11:1 e Jeremias 23:5), e em humildade - que levaria a ser
desprezado e rejeitado (Isaías 53:1-4).
2 - A EXPIAÇÃO DO MESSIAS - Vs. 9
A “Pedra” é outra referência acerca do Messias (Salmo 118:22; Mateus 21:42 e 1 Pedro 2:6). A
pedra (o Messias) é obra de Deus. Sete representa perfeição. A expressão “tirarei a iniqüidade desta
terra num só dia” refere-se à obra expiatória concluída na morte de cruz do Senhor Jesus Cristo. Em
Isaías 53 a expiação é descrita em cores bem vivas quando diz que “ele foi traspassado pelas nossas
transgressões, e moído pelas nossas iniqüidades...” (vs. 5).
Novamente a Palavra de Deus enfatiza o inefável valor da salvação do homem efetuada pelo
próprio Filho de Deus.
3 - O REINO MILENAR DO MESSIAS - Vs. 10
No verso 10 é retratado o quadro de vida ideal. Descreve o conceito de paraíso num projeto
mundial de paz, como é prometido o Milênio. As promessas de Deus são irrevogáveis, portanto Israel
será a cabeça das nações e viverá em paz (Miquéias 4:1-4).
Esta revelação de Deus deveria confrontar o povo de Israel a fim de que não esmorecessem no
obedecer e servir ao SENHOR Deus, pois o REDENTOR de Israel estava intervindo e participando
das lutas do Seu Povo, iria cumprir Suas promessas e galardoar os fiéis.
Esta revelação de Deus deve confrontar a igreja do Senhor Jesus Cristo, aos remidos pelo Seu
sangue, o Seu sacerdócio real (1 Pedro 2:9), a fim de que nos vejamos como Deus nos vê e assumamos
realmente a nossa vocação de sermos uma conquista de Deus na salvação, mas que sejamos também
conquistados integralmente por Deus como servos consagrados ao SENHOR - Filipenses 3:12.

SEMI-RETIRO ESPIRITUAL
PERÍODO DE CARNAVAL — DIAS 5 A 9 DE FEVEREIRO

QUERIA DEUS...
Você tem orado pela salvação de alguém de sua família,
ou mesmo evangelizado e esperado uma boa ocasião dessa pessoa ouvir
uma mensagem que possa realmente tocar-lhe o coração?
Você evangelizou algum parente, mas, com o passar do tempo,
você ficou desanimado, e hoje quase não mais fala de Cristo, nem ora?
Você ainda anseia pela salvação dos seus amados?
Neste período de carnaval, Deus vai lhe dar uma excelente oportunidade
de oração pela salvação dos seus parentes, amigos e vizinhos!
Deus vai abrir uma grande porta de evangelismo para VOCÊ!
Ore pela salvação de seus parentes, evangelize e traga-os para
as conferências do ex-padre José Barbosa!

PROGRAMAÇÃO • Começa DIA 5 às 19 horas
Manhã (9h) ..................................................... Semi-retiro para as crianças
Tarde (14h) .... Programação especial com atividades esportivas para os jovens
Noite (19h) ..... Cultos Evangelísticos com mensagens do ex-padre José Barbosa

NOTAS

E

NOTÍCIAS

Bodas de Prata
do Enlace Matrimonial

Margarida &
Pastor José Nogueira
Muito nos alegrará a sua preesença no Culto de Ações
de Graça pelos 25 anos de nosso casamento,
pois “digno de honra entre todos seja o matrimônio”
(Hebreus 13.4)
Dia 4 de fevereiro de 2005 - às 19h30min (sexta-feira)

MISSÕES 2005 – GRANDE DESAFIO DE FÉ

○

○

○

Na última Assembléia da igreja foi aprovado o Orçamento Missionário para 2005. Conforme este orçamento, o nosso investimento mensal em Missões subirá de 7 mil reais mensais para 10 mil reais. Um aumento de 43% nos compromissos de ofertas e provisões para a obra missionária. Um crescimento previsto pela fé, conforme os Compromissos de Fé dos
membros de nossa igreja. Enfatizamos pela fé, porque o nosso crescimento em termos de membrezia
da igreja foi em torno de 10%. E o nosso crescimento
previsto para 2005, quanto às finanças de nossa igreja, será de 16%. E por que cresceremos 43% em Missões? Duas respostas encontro para tão assustador
número (que me dá um frio na barriga): Primeiro: Foi a
graça de Deus – Deus tem abençoado ricamente a
nossa igreja em sua resposta de cumprir o IDE do
Senhor Jesus Cristo. Dispomo-nos a fazer pela fé e o
SENHOR Deus é fiel em providenciar os recursos que
precisamos. A segunda resposta, para explicar o motivo desse vertiginoso aumento nos pagamentos para
obra de Missões, creio que está em nosso crescimento de fé e no crescimento de nosso próprio compromisso com a obra do SENHOR, porque amamos a
Deus e queremos, acima de tudo, fazer a Sua vontade. Ou seja, há um real crescimento nos investimentos missionários, porque houve, na realidade, um crescimento espiritual por parte dos membros de nossa
igreja. Desta forma, louvado seja o SENHOR da Glória!

A VIDA DE CARLOS STUDD
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Temos ainda muitos exemplares da biografia de
Carlos Studd, o grande missionário e servo do SENHOR. Você pode adquirir seu exemplar pelo preço de custo: 1 Real. Aproveite para dar de presente!
Semeie entre amigos e familiares este grande testemunho de fé e dedicação pela obra do SENHOR.

CBD
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CURSO BÍBLICO DISCIPULAR
As aulas do CBD deste semestre (2005.1) terão
início no dia 14 de FEVEREIRO. Apresentamos
abaixo as matérias que serão oferecidas com os
horários e seus respectivos professores. As
matrículas já podem ser feitas com a Srta. Elsa Mita.
TERÇA-FEIRA
(19 - 21h30) Educação Cristã de Crianças I Prof. Luiz Cláudio
QUARTA-FEIRA
(19 - 20h) T.O.M. (Tempo de Oração por Missões)
(20h15 - 22h) Missões II - Prof. Gercina
QUINTA-FEIRA
(17h30 - 19h) Hebraico II - Pr. José Nogueira
(19h15 - 21h30) Introdução ao Antigo Testamento Pr. José Nogueira
SEXTA-FEIRA
(17h30 - 18h45) Grego IV - Pr. José Nogueira
(19 - 20h15) História Eclesiástica II - Prof. Linhares
(20h30 - 22h) Homilética II - Pr. José Nogueira
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