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SALMO 23

PARÁFRASE DO PREGUIÇOSO*
O governo é o meu pastor,
não preciso trabalhar.
2
Ele me faz folgar em alpendres refrescantes.
Leva-me para junto de outros desocupados;
3
Destrói a minha iniciativa. Guia-me por uma vereda
parasita por causa de sua política.
4
Sim, ainda que eu ande pelo vale da preguiça e do
sombrio endividamento,
não temerei mal nenhum,
porque suas pensões, bolsas e programas
assistencialistas me confortam.
5
Prepara-me uma mesa de utopia, com a apropriação do
trabalho dos outros.
Enche-me a cabeça de promessas “furadas”...
o meu comodismo transborda.
6
Preguiça e pôr a culpa nos outros certamente me seguirão
todos os dias da minha vida;
e sonharei habitar na fantasiosa aposentadoria do
INSS para todo o sempre!

* LEIA MAIS: Na página três, há um artigo ("As Boas Obras")
sobre o trabalho de assistência social de nossa igreja,
em que traçamos critérios bíblicos para ajudar aos necessitados,
sem atitudes demagógicas ou paternalistas.

AO REBANHO DE DEUS

Tema do Mês de Abril: IGREJAS FIRMES
Estudo Bíblico: A Epistola aos Efésios

– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

A Paternidade
de Deus para
a Sua Igreja
Efésios 2:11-22

Temos visto que um esboço bem simplificado de Efésios seria assim:
I - O Que Deus Fez Pelos Crentes (Capítulos 1 a 3); e
II - O Que Deus Requer dos Crentes (Capítulos 4 a 6). Nesta
primeira parte (O Que Deus Fez Pelos Crentes), já estudamos:
1 - As Bênçãos de Deus para a Sua Igreja - 1:1-14.
2 - O Poder de Deus para a Sua Igreja - 1:15-23.
3 - A Graça de Deus para a Sua Igreja - 2:1-10
E agora, prosseguindo o estudo do Capítulo 2, veremos:

Um colega de seminário se considerava o
seminarista mais rico e mais abençoado. Quando
perguntávamos a razão disto, ele respondia que se
julgava assim devido a grande diferença entre o que
ele era antes e de como estava agora. Ele, ao se
converter, não tinha casa, emprego nem família.
Coisas essas que todos os outros colegas já tinham.
Agora ele tinha uma casa e família (o seminário),
tinha amigos e estava se preparando para servir a
Deus. Era realmente grande a diferença.
Em Efésios 2:11-22, Deus faz o mesmo conosco.
Para dar ênfase no que Ele nos deu, o SENHOR
Deus primeiramente nos faz lembrar do que éramos
antes de sermos alcançados por Sua misericórdia!
I - O QUE ÉRAMOS ANTES DA CONVERSÃO - Vs. 11 e 12
“Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios...” - Vs 11.
1 - Vivíamos Sem Direção - Vs. 12a.
“Naquele tempo estáveis sem Cristo”. Cristo é o
Messias, o Ungido prometido por Deus para libertar e
salvar Israel, de trazer cumprimento às profecias e
promessas de Deus para o Seu povo. Israel poderia
atravessar qualquer crise, qualquer caos, pois havia a
direção do futuro que apontava para o Messias (Cristo).
Mas, nós não tínhamos esse rumo. Quando eu tinha
uns 15 anos, minha irmã mais velha me apresentou os
livros dos existencialistas franceses (Jean Paul Sartre
e Simone Beauvoir). Para os existencialistas, a vida é
uma bolha flutuando num mar de nada. Ou seja, a vida
não tem sentido, não tem direção, nem rumo. É o
nihilismo mesmo. Era assim, que, de uma forma ou de
outra, todos vivem até o encontro com Cristo!
2 - Vivíamos sem Terra - Vs. 12b.
“Separados da comunidade de Israel”. Israel era a
terra e o povo de Deus. Deus era o seu referencial,
pois eram uma Teocracia (Dt 7:6-8). Antes de
termos ao SENHOR Jesus, como nosso
Salvador, éramos uns “sem terra”, uns “sem
casa”, descamisados espiritualmente.
3 - Vivíamos sem Compromisso - Vs. 12c.
“Estranhos às alianças da promessa”. Israel casou-se
com Deus, em Êxodo 24. Ali houve uma aliança entre
Deus e o povo. Eles passaram a ser povo de Deus, e
Deus passou a ser o Deus de Israel. Havia compromisso,
havia uma aliança, havia um mútuo pacto de
convivência. É por isso que o salmista (Sl 33:12) diz
que “feliz é a nação cujo Deus é o SENHOR”. Lembremo-nos
que antes não tínhamos qualquer aliança com Deus!

4 - Vivíamos sem Razão de Viver - Vs. 12d.
“Sem Deus e sem esperança”. Este, sem dúvida, é
o versículo mais triste da Bíblia. Descreve o ser
humano, sem Cristo, num desespero existencial!
Conhecer esta verdade deve nos libertar de
qualquer complexo de superioridade. A Bíblia
descreve que todos nós estávamos completamente
perdidos, sem qualquer esperança. Se fomos
igualados na miséria espiritual, como poderemos
nos sentir superiores a quem quer que seja?
II - O QUE SOMOS AGORA EM CRISTO - Vs. 13-22
1 - Temos Direção - Vs. 13
“Fomos aproximados pelo Sangue de Cristo”. Antes,
sem Cristo; agora, porém, fomos aproximados.
Fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo,
que é a agência do Reino de Deus. Vivemos entre
o que somos agora e o que haveremos de ser Romanos 8:18-19.
2 - Temos Terra - Vs. 14-18
“Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos (judeus e
gentios) fez um; e, tendo derrubado a parede da separação
que estava no meio, a inimizade”. Somos agora filhos
do Rei, somos povo de Deus, temos família, temos
nome e sobrenome, temos raízes
3 - Temos Compromisso - Vs. 19
“Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas
concidadãos dos santos, e sois da família de Deus”. Deus
assumiu a paternidade sobre nossas vidas. Agora
somos Seu povo. Ele, então, é o nosso Deus.
Gálatas 4:6 nos ensina esta bênção do Senhor
Deus. Podemos ter intimidade com Ele, ao ponto
de chamá-lo de “paizinho”. Ele cuida de nós, pois
tem compromisso com agente!
4 - Temos Razão de Viver - Vs. 20-22
“Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular”. Agora
temos fundamento, temos alicerce (Jesus Cristo).
Temos base de vida, temos razão de viver. Sabemos
quem somos, de Quem somos, e para onde vamos!
A compreensão desta verdade nos liberta de
qualquer complexo de inferioridade. Podemos ter
equilíbrio em nossa vida!
Deus nos tornar Seu povo, adotar-nos como
Seus filhos, nos fazer Sua família e nos dar uma
razão de viver são bênçãos que só na eternidade
poderemos compreender a dimensão e agradecer
verdadeiramente!
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Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei
por fazer” (Gálatas 2:10).
Há na Bíblia Sagrada o ensino de que a assistência social faz parte importante do ministério da
igreja local. Estudar este assunto, trançando planos, critérios e metas, deveria ocupar parte do
planejamento de nossa esfera de atuação.

As Boas Obras
I - O SERVIR DE FORMA TÃO PRÁTICA TRAZ
FRUTOS:
1) Glorifica a Deus - Mateus 5:16.
2) Enriquece a nossa vida - 1 Timóteo 6:18.
3) Fornece modelo de vida - Tito 2:7, 14 e 3:8.
4) Estimula aos outros - Hebreus 10:24.
5) Convencem aos incrédulos - 1 Pedro 2:12.
II - O SERVIR IMPLICA NA NECESSIDADE DE
CRITÉRIOS
1) Primeiramente a Cristo - Mateus 26:7-10.
Cristo é o Centro da igreja e de nossa vida.
Nada que fizermos por Ele será demasiado ou
desperdício.
2) A responsabilidade dos familiares crentes –
1 Timóteo 5:7-8.
Os familiares e parentes devem ajudar-se mutuamente. A responsabilidade maior e primeira é para
que os parentes ajudem os seus que estiverem em
necessidade, a fim de não sobrecarregar a igreja.
3) A primazia dos da família na fé na assistência - Gálatas 6:10.
A Palavra de Deus estabelece que os da família da fé devem ter prioridade na assistência social da igreja.
4) A escolha de critérios - 1 Timóteo 5:3-5 e 16.
a) São bíblicos? Temos que seguir os parâmetros divinos, conforme revelados na Palavra.
b) São práticos e justos? (pode-se cometer injustiças, dar a quem não precisa tanto;
enquanto os que precisam verdadeiramente
ficarem mal assistidos).

c) São de acordo com as posses e recursos que Deus nos tem dado? Deus tem nos
dado para realmente amparar por um mês
uma ou duas famílias que estão carentes e
sem quase nada. Exemplo: Vamos “distribuir”
com recursos para uma semana a seis famílias (incluindo que quatro delas os alimentos
doados são complemento, pois trabalham). E
as três semanas das que nada têm?
d) São bênçãos ou maldição? Devem
servir para sanar uma situação emergente, mas devem conter ajuda para sair daquela situação. Deve prestar um serviço
efetivo, que procure não causar dependência, nem comodismo.
e) São corajosos e inteligentes? A liderança
deve reunir, orar, estudar e estabelecer com
que e como vão poder ajudar!
III - O SERVIR PROVOCA MUITO TRABALHO
E DESGASTE - GÁLATAS 1:10; 4:16-20 e 6:17
O ministério de assistência social é muito grande. Há necessidades que não vamos poder suprir. Isso acarreta descontentamentos e, às vezes, gera muita incompreensão.
IV - O SERVIR TEM O AVAL DE DEUS - GÁLATAS 6:9 e 1 CORÍNTIOS 15:58.
Contudo, devemos ser firmes, inabaláveis e
sempre abundantes na obra do SENHOR, pois
bem sabemos que, no SENHOR, nenhuma obra
nossa será em vão!

ATENÇÃO: CRISTOEVIDA.ORG.BR
Temos recebido muitas notícias de pessoas
em todo o Brasil que têm acessado e gostado
Boletim interno, semanal e gratuito da
muito de nosso site. Ultimamente publicamos um
IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA
excelente artigo “A Igreja ao Gosto do FreAVENIDA K, Nº 911 – PLANALTO DA B ARRA
guês”, de T.A.McMahon, que foi escrito originalmente
BARRA DO CEARÁ - FORTALEZA - CEARÁ
em inglês para a “The Berean Call”, e que foi traduzido
TELEFONES DOS PASTORES:
e publicado em português pela revista Chamada da
Meia Noite. Recebemos a autorização de pôr em nosP R . J OSÉ NOGUEIRA - 3214.1412 e 9122.7979
so site, e cremos que seria muito útil se nós divulgásP R. J OAQUIM VIEIRA - 3294.1682 e 9995.9675
semos mais esta matéria. Há muitas igrejas em FortaleP R . L UIZ LINDOLFO - 3214.1807 e 8875.9719
za envolvidas e envolvendo-se com a famosa “Rede
TELEFONE DA SECRETARIA: 3286.3330
Ministerial” de Bill Hybels e com as idéias de Rick
SITE: WWW.CRISTOEVIDA.ORG.BR
Warren. E muitos irmãos sequer desconfiam que, por
trás dessa “moda”, há muitas idéias psicologizadas que desfazem a suficiência das Escrituras Sagradas.
Divulguemos este artigo. Vamos enviar cópias via e-mail para irmãos em Cristo e pessoas interessadas.

Informissões

NOTAS E NOTÍCIAS

AGENDA DE MAIO
○

HOMENAGEM ÀS MÃES - DIA 14 DE MAIO

○

○

No bonito hotel-fazenda em Guaiúba, realizaremos uma programação especial para as senhoras de nossa igreja. Dois ônibus sairão às
sete e meia da manhã. Os filhos darão este significativo presente às suas queridas mães: um dia
inteiro de uma abençoada programação e um
merecido lazer.

TEMA: AS MULHERES VIRTUOSAS
02 (segunda): 17h30min - Reunião de Pastores e
Evangelistas.
07 (sábado): 19 horas - Curso de Aconselhamento
Bíblico para Casais - Parte IV.
14 (sábado): 7h30min - Passeio do Dia das Mães.
15 (domingo) - Celebrações pela Independência de

DIAS 14 E 15 DE MAIO (sábado e domingo)

○

○

Vamos dedicar a programação da Mocidade e
o Culto de Domingo para uma programação especial sobre a formação do Estado de Israel
(14 de maio de 1948).

CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS

○

○

○

○

○

○

○

DIAS 21 E 28 DE MAIO
Com o diácono ROBERTO SANTOS.
O Ministério Dorcas está promovendo esse
curso de grande utilidade, tanto para o uso no
trabalho de assistência social de nossa igreja,
como para a vida pessoal. O Prof. Roberto Santos vai expor para as senhoras do Ministério Dorcas importantes lições sobre como devem ser os
nossos relacionamentos.

ACONTECEU: RETIRO DOS PEÕES

○

○

○

○

○

○

Dia 21 de abril, quinta-feira (feriado): A Ligy
organizou uma homenagem (muito justa) aos irmãos da IBF Cristo é Vida que tanto se esforçam
nos bastidores para a realização de nossas programações especiais: Sancha, Sérgio Alves, Cristina Mônica, Claudinho, Ana Cristina, Ciro, Igor,
Ana Lívia, Danilo, Camilinha, Lady, Lívio Raphael,
Ana Paula e Alexandre Paulo (?). O casal Daniel e
Gláucia cederam sua casa no Porto das Dunas e
patrocinaram um farto baião de dois com frango
assado. O Ciro trouxe o devocional. E todos tiveram um excelente e edificante lazer. Valeu, peão!!!

EBJ (ESCOLA BÍBLICA DE JOVENS)

○

○

○

○

○

○

11 A 15 DE JULHO
O tema de 2005 desenvolverá estudos sobre
“AS PROFECIAS MESSIÂNICAS”. O preletor será
o Pr. Yon Morato, de São Paulo. Ele faz parte da
MBM (Missão Brasileira Messiânica), que ministra
o Curso de Missões Judaicas, nas instalações da
Igreja Batista Regular da Esperança, de São Paulo.
As pessoas que quiserem assistir aos estudos bíblicos e, ao mesmo tempo, ganhar os créditos dessa disciplina, devem fazer inscrição e submeterem-se às provas e trabalhos. Nosso objetivo é
para que seja ministrado em nossa igreja (20052006), as quatro disciplinas que compõem o Curso
de Missões Judaicas. No sábado e domingo (dias
16 e 17), o Pr. Yon Morato dará uma conferência
sobre “Como Testemunhar aos Israelitas”.

Israel (14 de maio de 1948).
16 (segunda): 17h30min - Reunião de Pastores e
Evangelistas.
21 e 28 (sábado): Curso de Relações Humanas para
as senhoras do Ministério Dorcas - Roberto Santos

MISSÃO BRASILEIRA MESSIÂNICA

○

○

○

○

○

○

www.mbm-sp.com.br
O site desta missão é excelente. Vale a pena
visitar e pesquisar suas mensagens e artigos.
Estão divulgando o Curso de Missões Judaicas e
as Conferências sobre Israel que ministrarão em
Fortaleza.

CELEBRANDO A FAMÍLIA - 25 A 30 DE JULHO
Na última semana de julho (segunda a sábado)
vamos celebrar a bênção da família. O Pr. Rinaldo
Belisário, da Igreja Batista da Bíblia, de São Paulo,
vai trazer as mensagens com o tema “Alicerces do
Sucesso”. O Pr. Rinaldo Belisário tem desenvolvido um excelente ministério e usado um curso bíblico com a temática acerca dos alicerces bíblicos
para uma vida bem sucedida. O nosso Celebrando
a Família se propõe a ser uma semana de estudos, testemunhos e comunhão para todas as famílias de nossa igreja e para nossos visitantes.
Paralelamente haverá uma EBF (Escola Bíblica de
Férias) para as nossas crianças! Participe!

RETIRO DE JOVENS - 8 A 10 DE SETEMBRO
“JOSÉ, VITÓRIA APESAR DAS LUTAS”
A liderança da Mocidade já tem tudo acertado
para o retiro de jovens (a partir de 15 anos). Será
no Hotel DON’ANA, na Praia do Presídio. A taxa
de 60 Reais tornará o evento bem acessível e os
nossos jovens terão toda a tranqüilidade para um
tempo intenso de estudos, lazer e comunhão.
Comecem a reservar os apartamentos.

RETIRO DE CASAIS - 25 A 27 DE NOVEMBRO

ìFamÌlia em perigo - Perigos que rondam as famÌliasî
Preletor: Pr. Almir Marcolino (Sem. Batista do Cariri)
Local: Hotel Don’Ana - Praia do Presídio
Taxas: Apto. sem Ar Condicionado = R$ 240,00
Apartamento com Ar Condicionado = R$ 250,00
Inscrições: Luiz Cláudio e Claudiana (pode-se
começar a fazer a poupança).

