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Crentes de Oração
“Como pastor apascentará o
Seu rebanho; entre os Seus
braços recolherá os
cordeirinhos, e os levará no
seio; as que amamentam Ele
guiará mansamente”
Isaías 40:11
“Orar é manter em dia
a correspondência
com o amor de Deus”
Pr. José Nogueira
Deus nos diz: “Com amor
eterno Eu te amei, por isso
com benignidade te atraí”
Jeremias 31:3
O crente responde
ao SENHOR Deus:
“Eu Te amo, ó SENHOR,
força minha”
Salmo 18:1
A Bíblia Sagrada ensina:
“Nós O amamos porque
Ele nos amou primeiro”
1 João 4:19

Nossa Programação Semanal
Seja sempre BENVINDO e participe de nossas atividades e programações!
• DOMINGO
9h - Escola Bíblica Dominical
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(Estudo Bíblico e classes bíblicas para toda a família)

18h - Culto Dominical
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(Estudo Bíblico e tempo de oração em grupos)

• TERÇA-FEIRA
19h - CBD - Curso Bíblico Discipular
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(Culto de Adoração ao SENHOR Deus e Pregação da Bíblia)

• SEGUNDA-FEIRA
19h - Koinonia

• Q U A R TA - F E I R A
19h - TOM - Tempo de Oração por Missões
(Reunião de informação missionária e oração); 20h - CBD
• Q U INTA - F E I R A E SEXTA- F E I R A
17h30min às 22h - CBD
• SÁBADO
15h - Clube OANSE e Jovens Vencedores
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○

(Seminário de preparação bíblico-teológica)
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(Atividade recreativa e de edificação espiritual para
meninos e pré-adolescentes)
19h - Programação da Mocidade (Programação
de estudo bíblico, louvor e comunhão para os jovens)

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

Cousas que guardo em cima do birô
UM MOTORZINHO
A partir desta edição vou abrir um pouco o
coração e revelar algumas lembranças que conservo em cima do meu birô. Cada uma delas tem
uma lição para minha vida. Tratam de cousas que
nunca mais quero esquecer e sempre aplicar.
Por exemplo, tenho em minha mesa de trabalho um pequeno motor. Sei que muitos que visitam
o meu birô não o vêem, e, se vissem, não lhe
dariam a menor importância. Mas, para mim ele é
precioso, pois me faz lembrar uma importante lição
que aprendi durante uma viagem ao Amazonas.
Leia a história do motor e, quem sabe, se você
não vai querer arranjar também um motorzinho
para colocar em algum local bem próprio seu.
PREGO DE MOTORISTA
Você sabe o que é prego de motorista? Tratase de um defeito no carro que deixa a gente no
meio da estrada, mas que o conserto era tão simples que o próprio motorista poderia dar um jeito –
sem precisar de reboque ou trazer um mecânico bastaria que conhecesse um pouquinho de mecânica. É como se uma casa ficasse por vários dias
no escuro esperando um eletricista ou a COELCE,
porque ninguém em casa sequer imaginou que o
fusível queimou ou que é tão simples mudá-lo.
Aconteceu um prego desse conosco no Rio
Solimões, quando voltávamos das aldeias dos índios Ticunas. A viagem de volta deveria levar umas
5 horas. Para evitar o sol escaldante da Amazônia,
saímos da aldeia de madrugada. E chegaríamos
por volta das 10 horas em Tabatinga. Contudo chegamos quase às 16 horas – depois de pegarmos
um sol inclemente o dia inteiro, sem café da manhã,
sem almoço e com quatro garrafas de Coca-Cola
quente divididas por seis tripulantes!
No meio do caminho a hélice de nosso barco
bateu num tronco, dando-nos um grande susto
com a forte sacudida no barco. Ao levantar-se o
motor foi constatado que a hélice ficou empenada. E o barco passou a render só ¼ da velocidade
e aumentando em quase o dobro o consumo de
gasolina. Desse jeito chegaríamos a Tabatinga à
noite, e se comprássemos muito mais gasolina –
pois os galões que havíamos levado era a conta
justa para uma viagem normal.
Andamos um pouco e encontramos uma grande balsa ancorada por falta de gasolina, falamos
com os tripulantes e eles nos emprestaram martelo e chaves, e o Pr. Nilson tentou desempenar a
hélice. Oramos pedindo a Deus sabedoria e Sua
providência. Testamos duas vezes, mas o nosso

barco continuava do mesmo jeito. Preferimos arriscar andar um pouco mais, na esperança de encontrar alguma ajuda. No barco estavam eu, Pr.
Nilson, Pr. David, irmão Viana, mais um índio Ticuna (que levávamos para Tabatinga pois ele tinha
malária), e um agente da Polícia Federal (a quem
havíamos dado carona).Total de seis pessoas, mais
bagagem – a pequena lancha estava super-pesada – praticamente nos espremíamos na viagem.
Mais à frente encontramos alguns pescadores. Eles disseram que sabiam consertar a hélice. Paramos junto a uns troncos e com pedaços
de pau, o esforçado caboclo tentou. Testamos
mais duas vezes – e nada.
Novamente decidimos ir em frente, havia um
lugarejo Ticuna, chamado Feijoal - talvez alguém
de lá soubesse desempenar direito aquela hélice.
Navegamos lentamente por umas duas horas –
viagem silenciosa – uns pensavam, outros oravam em silêncio. O Pr. Nilson se distraiu e encalhamos num banco de areia. Com ajuda dos remos, muita paciência e esforço, conseguimos sair
daquela situação. Até que encontramos o lugarejo. Desembarcamos e fomos procurar ajuda. Fomos informados que um tal de Epitácio sabia consertar palheta (o nome dado à hélice dos barcos).
Uns quinze minutos de espera, e achamos o Epitácio. Tentou, tentou, testamos umas três vezes
– novamente nada – o barco continuava sem força. Fomos informados que mais adiante, “bem
ali”, havia um flutuante – chamado “Prosperidade”
(uma espécie de loja tem-de-tudo, ancorada no
rio), e que o dono tinha um barco igual ao nosso e
quem sabe poderia nos ajudar. Fomos. O “bem
ali” era mais uma hora penando em nosso lento
barco. O sol de meio-dia continuava escaldante.
Sentia minha pele queimando, e tentava cobrirme com o colete salva-vida. Chegamos e novamente encontramos alguém que sabia consertar
a hélice. Tentou mais umas duas vezes – e nada.
Aí foram todas as esperanças de voltar para casa
naquele mesmo dia. Já pensávamos em comprar
peixe para improvisar um almoço-janta, quando
tivemos a idéia de pedir ao dono do flutuante a
hélice do barco dele emprestada. Levaríamos o
filho dele e pagaríamos a volta dele, além de comprarmos mais gasolina. Ele concordou. Instalamos a nova hélice. Quando ligamos o motor, ...
FOGO!!! O motor começou a pegar fogo! Jogamos água e apagamos o fogo! Aí teríamos que
abrir a tampa do motor para saber se havia ainda
fogo. Quando abrimos, era visível que a pancada
no tronco havia desligado uns fios dos cilindros

do motor – era essa a causa da pouca força, da
lentidão e do alto consumo de gasolina. A hélice
desde o primeiro reparo do Pr. Nilson estava boa.
O defeito era simples, apenas uns fios soltos no
motor. Se tivéssemos aberto a tampa do motor
antes, teríamos percebido e era só ligar... um minutinho apenas! Devolvemos a hélice do homem
que nos havia gentilmente cedido, colocamos a
nossa velha e batida hélice, e a lancha começou a
“voar” novamente – mais umas três horas e chegamos em Tabatinga.
Fiquei a pensar como isso se parece um pouco com a nossa vida. Algumas vezes ficamos
num prego de motorista como esse. Alguma pequena coisa errada – e às vezes não percebemos o erro, ou sabemos, mas não queremos consertar – e nosso crescimento espiritual pára. Consertamos algo aqui e acolá, mas o que realmente
está tirando nosso vigor permanece intocável.
Então, não “voamos” mais para os lugares altos.
Nossa vida cristã simplesmente estanca. Tornamo-nos verdadeiras tartarugas da fé. Alguém que
nos olha pensa até que estamos indo para algum
lugar, com objetivo e grandes propósitos. Mas, na
verdade, estamos à procura de um conserto. É,
Deus tem que abrir a tampa do motor de nossa
vida e dizer: “Isto está errado. Está te matando.
Assim você não vai a lugar nenhum. Conserte isto
primeiro. Arrependa-se. Rogue o meu perdão e a
minha força. Então irei turbinar novamente tua vida.”
Quem sabe se Ele não está usando este incidente e este artigo para abrir a tampa do motor de
tua vida?
“Mas o que, para mim, era lucro, isto
considerei como perda por causa de Cristo”
Filipenses 3:7
Depois que cheguei do Amazonas, meditando
naquela aventura, escrevi este artigo. E encontrei, por acaso, numa caixa de ferramentas, um
motorzinho. Acho que é de um pequeno ventilador. Lembrei-me do motor da lancha e daquela
lição espiritual. Por isso, promovi o motorzinho
para estar em cima do meu birô. Agora ele faz
parte do meu museu de lições espirituais.
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TEMA DO MÊS: CRENTES DE ORAÇÃO
No jornal Expressão, o Pr. Luiz Sayão escreveu um artigo
interessante sobre oração. Adaptamos para nossa reflexão
neste mês cuja ênfase é justamente na vida de oração.

Bendito seja o Deus que não responde às orações
Talvez você jamais poderia esperar que um crente dissesse palavras tão absurdas e à beira da heresia como essas.
Como se pode afirmar um disparate desse, se durante
milênios o povo de Deus tem proclamado em alto e bom
som que Deus responde as orações. Apesar de parecer
simples, talvez a oração seja uma das áreas da vida cristã
mais difíceis de entender. Quando olhamos para o que Jesus
nos diz em Mateus 6:8 “porque Deus, o vosso Pai, sabe o de
que tendes necessidade, antes que lho peçais” sentimonos pouco estitulados a orar. O raciocínio é muito simples: Deus já conhece minhas necessidades e tem todo o
poder para atendê-las, por outro lado, eu mesmo, além
de não conhecer de fato minhas próprias necessidades
ainda corro o grande risco de nem saber fazer pedidos
a Deus corretamente (Tiago 4:3; Romanos 8:26).
A conclusão prática na vida de muita gente é simplesmente um desencorajamento na vida de oração. É muito
possível que a nossa expectativa sobre a oração esteja
equivocada. Como meninos malcriados, pensamos em
orar com intenções egoístas. Procuramos a Deus para
resolver nossos problemas e atingir nossos sonhos, muitas
vezes alinhados com os valores desse mundo. Ao contrário
do que muitos pensam, a grande bênção da oração não
está nas mudanças miraculosas que Deus pode fazer.
Não! A principal finalidade da oração é mudar a nós mesmos. Deus quer que o procuremos em oração, mesmo que
isso pareça desnecessário, pelo menos por três razões:
1) Para que cresçamos em comunhão pessoal com
Deus e o conheçamos; 2) Para que aprendamos a
depender de Deus, humilhando-nos diante de dele;
3) Para que tenhamos o privilégio de sermos o instrumento usado por Deus em sua obra.
Infelizmente pensamos na oração como um meio mais
rápido de alcançarmos o que queremos. Todavia, Deus
deseja que, através da oração e da comunhão mais profunda com Ele, tenhamos nossa principal necessidade atendida: a mudança de valores. Antigamente eu orava para
alcançar coisas, obter felicidade imediata e livrar-me da
dor; agora, trabalhado por Deus, começo a orar a oração
que Cristo faria; os meus desejos são trocados pelos desejos de Deus. É exatamente por causa disso que a bondade
esplêndida e maravilhosa de Deus não permite que ele
atenda a todas as nossas orações. Isso seria tornar um
filho mimado e malcriado. Muitas vezes Deus não nos
ouve, porque não deve ouvir mesmo. Às vezes fazemos
pedidos egoístas (Tiago 4:3), insistimos em pedidos que
não nos farão bem (Salmo 106:15), e ficamos chateados
com a demora de Deus que muitas vezes ocorre (Lucas 18).
Todavia, o Deus poderoso, que faz coisas extraordinárias por meio da oração de cada um de nós (Tiago 5:17,18),
em seu amor e infinita sabedoria resolve não responder
aos nossos pedidos. Diante disso, só podemos dizer:
Bendito seja o Deus que não responde orações que não
devem ser respondidas.

N OTAS E N OTÍCIAS

Em JULHO

RELEMBRANDO A KOINONIA
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

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

Como Testemunhar aos Israelitas - DIAS 16 a 17
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

segunda-feira, 13 de Junho

VOCÊ TEM PROBLEMAS? - Tiago 1:2-6
• Três fatos que você precisa saber sobre os
problemas:
“Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o
passardes por várias provações, sabendo que a
provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança”. (Tiago 1:2-3)
1. Problemas são INEVITÁVEIS. (Atos 20:18-20a)
2. Problemas são IMPREVISÍVEIS. (I Pedro 4:12-13)
3. Problemas são DIVERSIFICADOS. (Tiago 1:2-3)
Portanto, o principal propósito de Deus é
DESENVOLVER O CARÁTER DE CRISTO na
minha vida, pois os problemas são PROPOSITADOS. (Rom. 5:3-5a; II Cor. 1:8-9; 12:7-10):
• Três propósitos dos problemas
“...produz perseverança. Ora, a perseverança
deve ter ação completa, para que sejais perfeitos
e íntegros, em nada deficientes”. (Tiago 1:3b-4)
1. Problemas purificam minha FÉ.
2. Problemas fortificam minha PACIÊNCIA (ver Romanos 15:13).
3. Problemas santificam meu CARÁTER.
• Como lidar com seus problemas:
1. REGOZIJAR-SE: Nós não nos regozijamos
PELO problema e sim, regozijamo-nos NO problema (I Tessalonicenses 5:18).
2. ORAR: Orar por SABEDORIA DE DEUS para
lidar com o problema (Tiago 1:5).
3. CONFIAR NO SENHOR: Ao orar não DUVIDE do plano e da vontade de Deus para sua vida
(Tiago 1:6).

HOMILÉTICA – Centro Bíblico Discipular

Nossos seminaristas já começaram a pregar,
Na última semana de julho (segunda a sábacomo tarefa prática do Curso de Homilética. Oredo) vamos celebrar as bênçãos de Deus em nosmos por nossos irmãos e continuemos a dar nosso
sas famílias. O Pr. Rinaldo Belisário, da Igreja
apoio. Eis a lista de nossos pregadores:
Batista da Bíblia, de São Paulo, vai trazer as men24 (sex) - Culto: Encerramento Semestre CBD:
sagens com o tema “Alicerces do Sucesso”. O
PR. EVARISTO (2 Timóteo 3:14-17);
Pr. Rinaldo Belisário tem desenvolvido um exce26 (dom) - Culto Noturno: PR. LUIZ (Isaías 53);
lente ministério e usado um curso bíblico com a
27 (seg) - Koinonia: GIUVAN (João 6:1-15).
temática acerca dos alicerces bíblicos para uma
vida bem sucedida. O nosso Celebrando a FamíNH O
AG EN DA DE JU
lia se propõe a ser uma semana de estudos,
al de nossa igreja
egr
int
a
Participe da vid
testemunhos e comunhão para todas as famílias
tores e Evang.
de nossa igreja e para nossos visitantes. Para- 20 (seg) 17h30min - Reunião de Pas
lelamente haverá uma EBF (Escola Bíblica de
Encerramento do 1º
24 (sex) 19h - Culto 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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