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PARÁFRASE

SALMO 1
(Contudo, leia antes o
autêntico na Bíblia Sagrada)
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Feliz a pessoa que não
anda segundo os conselhos da
TV, não contempla nem se
omite diante das maldades do
mundo, nem se associa com os
que escarnecem de Deus.
2
Antes o seu prazer está na
leitura da Bíblia Sagrada, e em
seus princípios medita dia e noite.
3
Ele é como uma lâmpada ligada
à corrente elétrica, que, conforme a
oportunidade, ilumina o ambiente, e cuja
luminosidade não oscila; e tudo quanto faz
será bem sucedido.
4
Os incrédulos não são assim; são, porém,
como a vela que qualquer vento apaga.
5
Por isso, os descrentes não
vencerão no Tribunal de Deus,
nem os que rejeitam Jesus
Cristo terão assento no Céu.
6
Pois o SENHOR Deus
abençoa o caminho dos
crentes, mas o imponente
viaduto dos céticos
desabará!

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

Spurgeon ainda fala...
Há quase cem anos, Charles Spurgeon
escreveu com a sabedoria bíblica que lhe
era peculiar e também com muito discernimento espiritual acerca de evangelismo e
proselitismo. Sua compreensão desse assunto não ficou desatualizada; ao contrário,
se torna cada vez mais pertinente e contextualizada com o passar do tempo, e tanto
mais ainda com a proximidade da volta do
Senhor Jesus Cristo.
Fiquei a meditar muito nas palavras de
Spurgeon, depois do que testemunhei há alguns anos. Ao realizar uma conferência bíblica numa igreja, durante o estudo da Escola
Bíblica Dominical, perguntei quantas pessoas tinham se convertido naquela igreja. Para
minha surpresa vi apenas umas dez pessoas
levantando os braços, num auditório de umas
sessenta pessoas. Mais de oitenta por cento
daqueles crentes eram “prosélitos” de outras
igrejas! Isto é estarrecedor! Principalmente
porque a grande maioria desses “prosélitos”
já saiu de lá e emigrou para outras igrejas,
mas muitos outros também já imigraram para
lá. Uma igreja do Senhor Jesus de repente
se torna um corredor de migração, um verdadeiro México. Seu crescimento é traduzido,
não em conversões, mas quando o fluxo de
crentes que entram é maior do que o de saída! Assim, embora igrejas “pareçam” que crescem, o Cristianismo com certeza não, nem
houve crescimento do reino de Deus, uma
vez que ocorreu apenas a transferência de
crentes de um lugar para outro.
Dou graças a Deus pelo que o Espírito
Santo tem realizado em nossa igreja nesses
21 anos. Das três igrejas formadas a partir
da nossa, a maioria dos seus membros e
grande parte de sua liderança se converteram ou se edificaram aqui. As nossas seis
congregações também têm essa mesma
característica. E quanto aos crentes que vie-

ram de outras igrejas para a nossa (que são
poucos), sempre tivemos o cuidado de não
virem para cá por causa de rebelião ou picuinhas infantis, mas por convicção doutrinária ou por estarem precisando de nossa ajuda e com a bênção de sua igreja de origem.
Meditemos nas palavras sábias de Spurgeon: “Ganhar almas é a principal ocupação de um ministro cristão. Na verdade, deveria ser a principal atividade de todo crente
verdadeiro. Cada um de nós deveria dizer
como Simão Pedro: ‘Vou pescar’. E, como
acontecia com Paulo, nosso alvo deveria ser:
‘Para todos os meios chegar a salvar alguns’.
“Começaremos nossas preleções sobre
este assunto fazendo considerações em torno da pergunta: Que é conquistar uma alma?
Uma forma instrutiva de responder é descrever o que não é. Não consideramos como
ganhar almas roubar membros de outras igrejas evangélicas já estabelecidas, e ensinarlhes nosso ‘shibolet’ peculiar, isto é, as cousas que caracterizam nossa igreja ou denominação. Nosso objetivo é levar almas para
Cristo antes de conseguir adeptos para a
nossa igreja. Não faltam ladrões de ovelhas,
deles nada direi, exceto que não são ‘irmãos’,
ou, pelo menos, não agem de maneira fraternal... Achamos que é uma baixeza construir
nossa casa com os escombros das mansões
de nossos vizinhos. Preferimos mil vezes extrair nós mesmos as pedras da pedreira...
“Há uma espécie de egoísmo em nossa
avidez pelo engrandecimento de nosso grupo. A graça de Deus nos livre desse mau
espírito! O crescimento do Reino é mais desejável do que um aumento de um clã sectário. Fazer prosélitos é um bom trabalho para
fariseus; levar almas para Cristo é um honroso propósito dos ministros de Cristo”.
Extraído do livro: O Conquistador de Almas”,
de Charles H. Spurgeon
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Nem Cavalo, Nem Mula
“Não sejais como o cavalo ou a mula,
sem entendimento, os quais com freios e
cabrestos são dominados; de outra sorte
não te obedecem”.
Salmo 32:9
Parece que o cavalo e a mula são símbolos
de duas atitudes erradas que freqüentemente
permeiam a vida dos servos do SENHOR
Deus. O cavalo sempre quer ir para a frente. A
mula quer ficar parada ou voltar para trás. A
tendência do cavalo é ser impaciente e impetuoso. A mula, por outro lado, é teimosa e preguiçosa. O salmista diz que nenhum desses
animais tem entendimento. Ambos têm que
ser controlados por freio e cabresto, de outra forma não poderão servir ao seu dono.
E a Palavra nos diz: “não sejam como
eles!”. Portanto, a vontade do SENHOR Deus
é que nós sejamos sensíveis ao Seu comando, não nos lançando à frente em nossa própria sabedoria e imprudência, mas também
não “emperrando” quando Ele nos mostra
em que devemos obedecer. Freios e cabrestos são as disciplinas corretivas do SENHOR.
A verdadeira sabedoria espiritual consiste em saber em que estamos sendo afoitos,
precipitados e imprudentes, ou em que insistimos em ser teimosos, birrentos e tardios em obedecer.
Saber corretamente e obedecer prontamente – nem mais, nem menos – este é o
entendimento que Deus quer que tenhamos. Este equilíbrio exigido pode ser visto
em várias áreas de nossa vida:
• No estabelecimento da Doutrina Bíblica:
“Toda palavra de Deus é pura; Ele é escudo
para os que nEle confiam. Nada acrescentes às Suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso” (Pv 30:5-6).
• Na compreensão de nossa Limitação Espiritual: “Não pense de si mesmo, além do
que convém, antes pense com moderação
segundo a medida da fé que Deus repartiu
a cada um” (Rm 12:3).
• Na busca da Vontade Específica de Deus:
“Por esta razão não vos torneis insensatos
(sem entendimento), mas procurai compreender qual a vontade do Senhor” (Ef 5:17).
Se trilharmos o caminho da sabedoria
de Deus, não precisaremos dos freios e cabrestos da disciplina do SENHOR.

Perseguição Religiosa
na Arábia Saudita
No último Informissões, o diácono Roberto
Santos escreveu um excelente artigo sobre
as torturas e perseguições sofridas por
nossos irmãos em Cristo na China (“Lições
da China”). Também, na perseguidora
Arábia Saudita, cinco irmãos precisam de
nossas orações: “Lembrai-vos dos
encarcerados, como se presos com eles;
dos que sofrem maus tratos, como se, com
efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os
maltratados” (Hebreus 13:3).
ARÁBIA SAUDITA
- Cinco cristãos da
África oriental,
presos durante um
culto há três semanas, estão impedidos de receber viYemane Gebre Loul
sitas no centro de
investigação, onde estão encarcerados em
Riad, capital da Arábia Saudita.
Um amigo exilado que tentou visitar os
três etíopes e os dois eritreus na semana
passada não obteve a permissão dos oficiais do Mabanith, serviço de segurança do
Ministério do Interior.
Quando o amigo foi à prisão, no dia 10 de
maio, recebeu a informação de que os cinco
homens só poderiam receber visitas depois
de um mês.
Os cinco prisioneiros eram presbíteros em
uma pequena igreja doméstica de etíopes e
eritreus, que se reunia em Riad há mais de
quatro anos, sem nenhum incidente. Pelo
menos 35 homens, mulheres e crianças entre os 60 membros da igreja estavam presentes quando a Muttawa (polícia religiosa
islâmica) invadiu o culto do dia 29 de abril,
declarando que aquelas reuniões eram “proibidas” na Arábia Saudita.
Yemane Gebre Loul, o único homem casado entre os cinco prisioneiros, estava hospedando a igreja doméstica na casa alugada no distrito de Al-Olaya, em Riad, quando
a prisão aconteceu. Motorista particular, o
eritreu Yemane é pai de oito filhos.
*Veja matéria completa em nosso site:
www.cristoevida.org.br
Fonte: Missão Portas Abertas

N OTAS E N OTÍCIAS

HOMILÉTICA
Centro Bíblico Discipular

AGENDA-SE
Participe da vida integral de nossa igreja
Nossos seminaristas já começaram a
06 (segunda) 17h30min - Reunião de Pastores e Evangelistas.
pregar, como tarefa prática do Curso de
Homilética. Oremos por nossos irmãos e 11 (sábado) 19 horas - Dia dos Enamorados – O Amor em Foco.
continuemos a dar nosso apoio. Eis a lista 18 (sábado) 19h - Curso Bíblico de Aconselhamento de Casais.
de nossos pregadores de JUNHO:
20 (segunda) 17h30min - Reunião de Pastores e Evangelistas.
05 (domingo) - Culto Matinal - EBD:
24 (sexta) 19h - Culto de Encerramento do 1º Semestre do CBD.
PR. BARBOSA (Apocalipse 3:14-22);
25 (sábado) 19h - Reunião do Conselho Administrativo*
05 (domingo) - Culto Noturno:
26 (domingo) 19h - Batismo, Assembléia* e Celebração da Ceia
PR. CLAYTON (Salmo 90);
06 (segunda) - Koinonia: BONIFÁCIO do Senhor.
*Se algum irmão tem qualquer
(Colossenses 1:13-20);
assunto que gostaria que fosse tratado
12 (domingo) - Culto Noturno: AQUINO (1 Pedro 1:3-9);
na Assembléia, procure um dos
19 (domingo) - Culto Matinal - EBD: NILDO (2 Crônicas 33:1-17);
19 (domingo) - Culto Noturno: ASSIS (Deuteronômio 6:1-12);
pastores para expor o assunto, antes
20 (segunda) - Koinonia: GIUVAN (João 6:1-15);
da reunião do Conselho (25/06). O
24 (sexta) - Culto: Encerramento Semestre CBD:
assunto terá a sua importância,
PR. EVARISTO (2 Timóteo 3:14-17);
conveniência e competência analisadas
26 (domingo) - Culto Noturno: PR. LUIZ (Isaías 53).
pelo Conselho Administrativo da Igreja.

Em JULHO
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EBJ (ESCOLA BÍBLICA DE JOVENS) - DIAS 11 a 15

Como Testemunhar aos Israelitas – DIAS 16 a 17

Neste ano o SENHOR Deus tem nos dado um
grande privilégio de realizar uma EBJ muito especial.
Vamos ter em nossa igreja o Pr. Yon Morato, da Missão Brasileira Messiânica (MBM). Ele ministrará, de
forma intensiva, a disciplina “Profecias Messiânicas”
do Curso de Missões Judaicas (CMJ), que é oferecido em São Paulo. Essas conferências poderão ter a
nossa participação como assistentes ou como alunos do Curso de Missões Judaicas (CMJ). Para os
que quiserem fazer o CMJ, é necessário fazer inscrição e comprar a Apostila (R$ 10,00). Para o público
em geral a taxa é de R$ 20,00, mais a apostila. Estamos dando condições especiais para os membros
das igrejas Cristo é Vida, e condições super-especiais para os membros de nossa igreja e congregações
(fale com a irmã Andréia e faça a sua inscrição).
O CMJ consta ainda de mais três disciplinas (Súmula Judaica, Mordomia das Épocas e Romanos), que
também serão ministradas em nossa igreja em 2005/
2006. Assim, muitos pastores, líderes e membros poderão fazer de forma completa o CMJ.

Após a EBJ, o Pr. Yon ministrará uma conferência sobre evangelismo aos judeus (quem sabe se
Deus não levantará alguém daqui para ser missionário em Israel?). O Curso de Missões aos Judeus e
a Conferência têm um aspecto prático muito importante que consiste em pregar aos judeus, por isso
vamos organizar uma visita às proximidades de uma
sinagoga para fazer evangelismo pessoal.

CELEBRANDO A FAMÍLIA – DIAS 25 a 30
Na última semana de julho (segunda a sábado)
vamos celebrar as bênçãos de Deus em nossas
famílias. 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!

21 ANOS – ANIVERSÁRIO DE NOSSA IGREJA
No DIA 31 de julho (domingo), vamos realizar um
Culto de Ações de Graça por mais um ano de existência que o SENHOR Deus permitiu que O servíssemos.
São 21 anos de uma história marcada por muitas lutas, vitórias e bênçãos. Uma data propícia para agradecermos a Deus e reafirmarmos o nosso compromisso de fidelidade à Sua Palavra.
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em SETEMBRO

RETIRO DE JOVENS – DIAS 8 a 10
“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.
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em NOVEMBRO

RETIRO DE CASAIS – DIAS 25 a 27
“Família em Perigo - Perigos que Rondam as Famílias”
Preletor: Pr. Almir Marcolino (Sem. Batista do Cariri)
Local: Hotel Don’Ana - Praia do Presídio
Taxas: Aptos. = R$ 240,00 (sem Ar Cond.) e R$ 250,00
(com Ar Cond.). Inscrições: Luiz Cláudio e Claudiana.
Veja as fotos do Retiro passado em nosso site!

