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AO R EBANHO

Se você pode...
Se você pode viver sem fazer uma decisão
pessoal de crer em Jesus Cristo, como seu
único Senhor e todo-suficiente Salvador, tendo a Bíblia Sagrada como a exclusiva revelação de Deus, confiando totalmente nas declarações e promessas de Deus, e dispondo-se
para viver de forma agradar somente a Deus,
então viva! Sim, se você pode viver sem o verdadeiro Cristo, então aproveite esta vida, usufrua ao máximo do que esta breve existência
tem para oferecer, e tente extrair desse curto
período o máximo possível, pois a morte em
breve lhe colocará diante do juízo divino, e o
que você terá pela frente será dores terríveis,
remorso impagável e sofrimento eterno. Portanto, se você pode viver sem acreditar nem
um pouco no que acaba de ler, então viva. Se
você pode viver não dando a mínima para o
que a Bíblia Sagrada adverte e ensina, então
viva. Se você pode continuar vivendo sem ao
menos ter a menor preocupação com os textos bíblicos alistados a seguir e que comprovam a veracidade do que acaba de ser expresso, então viva. Viva, agarre-se com unhas e
dentes a tudo que esta vida pode te dar. Sabe
por quê? Porque, quer você queira ou não,
Deus existe e, diante do Seu Trono de Justiça,
toda a tua vida será julgada, e Ele já decretou
que a conseqüência do pecado é a morte eterna (o inferno). E, uma vez que você rejeitou o
único que pode te perdoar, o Senhor Jesus, ao
recusar crer nEle como o sacrifício substitutivo
para tua pena, então no Tribunal de Deus não
haverá a mínima esperança para você! Mas,
como você consegue viver desprezando tudo
isso, então viva. É uma aposta louca esta que
você está fazendo, todavia o SENHOR deu
esta liberdade a você. Você deve apenas estar bem consciente desta responsabilidade!
Textos Bíblicos: João 3:16-18, 36; 1 Coríntios 15:18, 19, 32; Romanos 6:23; João
5:28-40; Apocalipse 20:11-15; e Mateus 10:32.
Se você, mesmo tendo entregue um dia
toda a sua esperança de salvação eterna a

DE

D EUS

– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

Jesus Cristo, confiando que o sangue do
Senhor Jesus é que nos purifica de toda a
nossa dívida, tendo verdadeiramente se arrependido de seus pecados, e, portanto, fez
uma pública decisão por Jesus Cristo, mas,
mesmo assim, consegue viver sem compromisso com a Bíblia Sagrada e sem levar à
sério o mandamento bíblico de congregarse com pessoas que tenham feito a mesma
decisão, então viva! Sim, se você pode viver
sem o que ensina o Salmo 1 e a desprezar
Hebreus 10:19-25, então pode deixar sua
Bíblia empoeirada e perdida em algum lugar
de sua casa e faça das suas segundas, dos
sábados e dos seus domingos o que bem
lhe aprouver. Utilize seu tempo para dormir
mais, assistir mais TV, fazer cursos, trabalhar mais, divertir-se a valer! Se você pode
viver rejeitando os princípios de Deus, mas
sempre ficar cheio de razão, sem incomodar
nem um pouquinho sequer a sua consciência, então viva! É que, com certeza, você já
tem sua consciência cauterizada (ou seja,
seu pecado fez com que criasse uma crosta
tão grossa que sua mente resiste a qualquer
exortação da Palavra de Deus, do Espírito
Santo e dos servos de Deus). Se você pode
viver indo aos Cultos, Estudos Bíblicos, reuniões de oração e tempos de comunhão e
serviço, apenas quando quiser, então não vai
adiantar nada lhe dizer que você também é
a mais infeliz das pessoas da terra, e que
você deveria chorar (suplicar a Deus para que
Ele lhe desse temor e espírito de choro e lamentação). Porém, não adianta, sua consciência se endureceu, impermeabilizou-se
quanto aos apelos de Deus. Infelizmente o
que resta dizer a você é que aproveite! Aproveite o quanto puder, sabichão! Pois em breve (se já não está te acontecendo agora),
você trilhará por caminhos cada vez mais
distantes de Deus (frieza espiritual, desonestidade, imoralidade, sagacidade mundana,
heresias, deboche com coisas de Deus, pecados, etc) de tal modo que um dia você du-

vidará de sua fé! E quando isso chegar, e tem toda
a razão de chegar, não haverá mais lugar de arrependimento em seu coração! Você terá desgraçado toda sua existência aqui e partirá para a eternidade com a pior dúvida e o maior dilema do universo: salvo ou perdido para as profundezas do
inferno? Por isso, se você consegue viver sem consagrar-se e sem incomodar-se com os textos abaixo, viva e aproveite, enquanto é tempo!
Textos Bíblicos: Salmo 1; Hebreus 10:19-25;
2:1-3; 12:14-17; 1 Timóteo 1:18-20; 1 Coríntios 4:8;
Tiago 4:6-10.
Se você pode viver sem ter convicção pessoal
de que a maneira bíblica de adorar e servir a Deus
é seguindo e batalhando pelo autêntico fundamentalismo bíblico, então viva e procure uma igreja neoevangélica. Sim, se você não está convicto que a
posição fundamentalista bíblica (não a farisaicalegalista) é a expressão correta da igreja trilhar,
então, meu irmão, minha irmã, é melhor procurar
uma igreja bem “adequadazinha” a você (sempre
tem). Você, então, poderá ir aos shows gospels,
participar de eventos de todas as cores denominacionais, respeitará (sem contestar) os carismáticos,
fará todo o sucesso do mundo entre os evangélicos! Até da próxima “Marcha Prá Jesus”, se quiser, poderá participar! Se você nunca “engoliu” que
o crente deve batalhar (lutar) pela sã doutrina, então relaxe! Se você nunca entendeu que o crente
deve separar-se de todo esse engodo que são as
falsas doutrinas do movimento carismático, então
divirta-se com eles! Se você continua achando que
é bobagem ou extremismo fundamentalista cuidar

para que a forma de nossos cultos seja sempre
decente, diferente do mundo, com equilíbrio entre
a liberdade cristã e os sérios princípios da Palavra
de Deus, então nem pense nisso! Se você não pode
aceitar que honra a Deus ao separar-se de outros
crentes que não se separam dessas coisas erradas, mas que até as usam em benefício próprio,
então viva e congregue-se com pessoas que pensam do mesmo jeito. Meu irmão, se você não consegue se submeter aos ensinamentos dos textos
relacionados a seguir, você terá que tomar uma
decisão e será responsável por isso, não apenas
diante da igreja, mas perante o SENHOR que instituiu esses mandamentos!
Textos Bíblicos: Judas 3-4; 1 Tessalonicenses
3:14-16; 1 Timóteo 5: 20, 21; 6:3-12; 2 Timóteo 4:
14,15; Tito 1:10, 11; Romanos 16:17-20.
Mas, se você não consegue viver sem Jesus,
não pode viver sem querer conhecer e servir mais
e mais a Deus, perseverando em santidade, e não
pode de forma alguma desprezar os conceitos sérios da batalha da fé que uma vez por todas foi
entregue aos santos, então deixe-me cumprimentá-lo e vamos orar juntos pois estamos certos de
que estamos na companhia de Elias, Micaías,
Amós, Judas (irmão do Senhor), Tiago, Estevão,
Paulo, Timóteo, Tito e tantos outros que perseveraram em agradar mais a Deus do que a qualquer
outro. Que Deus nos faça como eles, “homens dos
quais o mundo não era digno” (Hebreus 11:38).
Que Deus ilumine os sinceros!
Do INFORMISSÕES nº 433, maio de 2002.

QUERIA DEUS

A VIDA DE CARLOS STUDD
Temos 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.

O testemunho do ex-padre José Barbosa. Ele foi sacerdote católico romano
por 22 anos.
Neste relato ele
abre o coração e
conta sua vida nos
seminários católicos,
sua ordenação para
padre, seus trabalhos em diversas paróquias e suas lutas com o seu entendimento da Bíblia Sagrada, até a sua conversão ao Senhor Jesus Cristo.
É um material excelente para ser usado no evangelismo.
Você pode adquirir um exemplar pelo
preço de custo: 2 reais.

CBD - CURSO BÍBLICO DISCIPULAR
INÍCIO

DO

PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO- 2005

CULTO DE GRATIDÃO A DEUS
No dia 15 de fevereiro, foi realizado um Culto de Gratidão ao SENHOR Deus, tendo um tempo de oração e
de matrículas. O Pr. José Nogueira trouxe a seguinte mensagem, compilada aqui em forma de esboço:

QUE TIPO DE CRENTE EU SOU?
QUE TIPO DE CRENTE EU QUERO SER?
Às vezes assumimos certos modelos de crentes: féis, bons mordomos, assíduos, envolvidos,
trabalhosos (que dão trabalho), chuchu (sem gosto - que não atrapalha, mas também não faz nada),
etc. Mas, será que existe mesmo essas opções? Vamos ler 1 Timóteo 1:12-17.
No verso 16, Paulo declara que recebeu misericórdia de Deus para que “evidenciasse Jesus Cristo a
Sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nEle para a vida eterna”.
Deus colocou Paulo não apenas como modelo de conversão, mas também como modelo de
consagração (ver vs. 12). Concluímos, portanto, que temos na Bíblia dois modelos a seguir:

PRIMEIRO
São apenas dois imperativos quanto ao tipo de crente:
1 - Seguir os modelos já propostos na Palavra de Deus:
O modelo do Senhor Jesus Cristo (Hebreus 12:1-3 e Efésios 5:1), e o próprio modelo de Paulo e dos
que também seguiram este modelo (como Estevão)
1 Coríntios 11:1 (“Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo”) e Filipenses 3:17
(“Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós”).
2 - Servirmos nós mesmos de modelos - após seguir os modelos bíblicos passamos nós a ser modelos 1 Timóteo 4:12 (“Ninguém despreze a tua mocidade; pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza”).

SEGUNDO
Os nossos modelos bíblicos nos ensinam como devemos segui-los:
1 - A Palavra de Deus deve ser a obsessão de nossa mensagem
- 2 Timóteo 2:15; 1 Pedro 3:15 e Colossenses 1:28-29 (“O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo; para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível...”). Mas, para
que a Palavra de Deus seja a obsessão de nossa mensagem,
2 - A nossa mensagem deve ter o respaldo de nossa vida
- Filipenses 4:9 (“O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai...).
E, para que a nossa vida tenha este impacto,
3 - A nossa vida deve espelhar a vida de Jesus Cristo
- Filipenses 2:15 (“para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio
de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo”).
Ler também Salmo 19:1; Mateus 5:14 e Apocalipse 1:11-12 e 20.
Quem é suficiente para seguir o modelo bíblico e servir de modelo?
2 Coríntios 2:16 e João 15:5 respondem!
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CBD
CURSO BÍBLICO DISCIPULAR
As matrículas do CBD continuam
até o dia 27 de fevereiro.
Apresentamos ao lado a
disposição das matérias
oferecidas com os horários e
seus respectivos professores.
As matrículas já podem ser feitas
com a Srta. Elsa Mita.
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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

RECORDANDO

A

K OINONIA

14/02/2005
LAR CRISTÃO
BÊNÇÃO DE DEUS: A DISCIPLINA NA FAMÍLIA
Comecemos com o importante conceito de que
a Bíblia ensina que a disciplina não faz a pessoa, apenas incita na verdadeira direção. Pois
há falácias perigosas:
I. Se seguirmos fielmente os princípios, vacinaremos os filhos contra desvios!
II. Se algum de nossos filhos não seguirem a
sabedoria, a culpa é nossa!
*O melhor treinamento não injeta obrigatoriedade. Só há uma obrigação: decidir! O exemplo
dos 12 apóstolos e Judas Iscariotes.
Há quatro importantes “mashal” a esse respeito em Provérbios, e que também podem ser
aplicados a nós em relação a Deus:
1. Um filho pode ter um conceito tão elevado
de si mesmo que o incapacita de aprender -13:1,
por isso 17:21.
2. Um bom lar pode produzir um filho preguiçoso - 10:1-5.
3. O mesmo lar pode produzir sábios e libertinos - 29:3.
4. O lar piedoso pode produzir um filho insensato (15:20), zombador dos conselhos dos pais
(30:17), e até amaldiçoador dos pais (20:20).
Apliquemos isso a nós em relação ao SENHOR e à Sua igreja!
Devemos, pois, atentar para 1:1-7.
NOTAS

E

NOTÍCIAS

Nossa Programação Semanal
• DOMINGO
9h - Escola Bíblica Dominical
Estudos bíblicos para crianças, jovens e adultos.
18h - Culto Dominical
Adoração a Deus através de Cânticos Espirituais
e Pregação Bíblica.
• SEGUNDA-FEIRA
19h - Koinonia (Reunião de Estudo Bíblico e Oração).
• TERÇA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
19h - CBD - Instituto Bíblico
Aulas de Teologia e de Bíblia - Preparação para serviço

PEDIDOS DE ORAÇÃO
1 - Agradecer a Deus: Pelas Bodas de Prata (Margarida/Pr.
José Nogueira); Pelo semi-retiro de Carnaval; Pelos frutos que
têm surgido; Pelo envolvimento da igreja nessa campanha
evangelística; Pela volta das atividades da Mocidade; Pelo
apartamento do Rafael e Socorro; Pelo retorno do Roberto e
Verônica para sua casa; Pelo parto da Cláudia (Pr. Eduardo);
Pelo reconhecimento do HEMOCE e nosso testemunho.
2 - Vamos orar: Pelo Pr. José Barbosa e sua família; Pelo
resultado do julgamento do Cláudio Filho; Por nossa EBD
(novo assunto para classes de Adultos-jovens e Adolescentes) no próximo domingo: Pelo primo da Verônica (Leôncio), seqüestrado em São Paulo; Pelo parto da Claudiana (Luiz Cláudio) e da Aline (amiga da Dona Eliane);
Pelo Congresso do Ministério Dorcas – dias 26 e27/02;
Pela aposentadoria na Petrobrás do Pr. Joaquim.
3 - Orar: Pela Stéfane Susan (06 anos), que está com
leucemia; Pela Aline (reconciliação); Pela Dayana (cisto
nos ovários); Pela Giselda (AVC); Pela Débora (da D. Rita):
reconciliação; Pela fase final do processo trabalhista do
Júnior: Pela resolução da documentação da casa da D.
Graça Tabosa; Pela Simone (do H. J.) com graves problemas no coração; Pelo início do CBD e do Clube OANSE
(terça e sábado); Pelas cartas aos irmãos em Disciplina.
4 - Continuar orando: Pelo casamento da Marly e François
(março); Pelo tratamento da Esterzinha, filha da Sandra; Pelo
evangelismo de nossos amigos e familiares; Pelo sobrinho do
Juvenal (Ítalo), com câncer na garganta; Pelo Caubi, Júnior
(filho da D. Margarida), e Cristiano: libertação das drogas; Pela
conversão da mãe da Lindanete; Pelo tratamento e conversão do pai da jovem Mara; Pela reunião da liderança com o
missionário Ricardo Lopes (sábado); Pela Sra. Mara (dor nas
costas e asmas podem atrapalhar em seu novo emprego).
5 - E perseverar em oração: Pelo irmão do Romildo (Rubens) – dentista com mal de Parkinson; Pelo Martins (esposo da Neide); Por seu Elias (esposo da irmã Eudalice); Pela
Camila (amiga da Di Lourdes) que está com câncer no joelho; Pela Evelyne (sobrinha da D. Iolanda), tratamento médico; Pela Anacleta – fazendo quimioterapia e radioterapia;
Pelo cateterismo da tia do Ronaldo (Salomé),19/02.

AGENDA DE FEVE
REIRO
21 - (segunda) Reunião
dos pastores com os eva
ngelistas (17h30min).
26 e 27 - (sábado e dom
ingo) Retiro do Ministério
Dorcas.

• SÁBADO
15h - Clube OANSE
Reunião de estudo bíblico e entretenimento para
meninos e meninas.
19h - Programação da Mocidade
Reunião de jovens para crescimento espiritual e
maior conhecimento mútuo.
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