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Nossa Semana
• DOMINGO
9h - Escola Bíblica Dominical
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Estudo Bíblico e classes bíblicas para todas as idades

18h - Culto de Adoração ao SENHOR Deus
• SEGUNDA-FEIRA
19h - Koinonia
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Estudo Bíblico e tempo de oração em grupos

• QUARTA-FEIRA
19h - TOM - Tempo de Oração por Missões
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• SÁBADO
15h - Clube OANSE e Jovens Vencedores
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Atividade recreativa e de edificação espiritual para meninos
e pré-adolescentes

19h - Reunião da Mocidade
Programações variadas com estudos bíblicos, cânticos espirituais, dinâmicas de grupo e atividades sócio-recreativas

○

Breve devocional, informações de campos missionários e
oração em grupos

Seja sempre BENVINDO
e participe de nossas atividades
e programações!

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

Cousas que guardo em cima do birô
UM FUSÍVEL
Continuo abrindo um pouco o coração e revelando 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.
Tenho também em minha mesa de trabalho um
pequeno fusível. Sei que ele, por ser muito pequeno, é quase invisível. Mas, para mim ele é precioso, pois me faz lembrar uma importante lição que
aprendi ao ler um artigo.
Leia a história do Fusível. Espero que você
fique tão impressionado quanto eu e também tire
marcantes lições para a sua vida.
O FUSÍVEL DE DEUS
As maiores lições de nossas vidas não são
aprendidas em salas de aula; são forjadas em
nossa experiência diária. Um bom discipulador
deve procurar sempre ensinar algo, aproveitando
os fatos do momento, as circunstâncias e até
mesmo os incidentes. Há algum tempo, aconteceu um fato que ilustra o que quero dizer.
Era uma manhã sonolenta de segunda-feira, numa
hora em que as tarefas da semana ainda não tinham
sido devidamente metabolizadas e a mente parecia
distante e desconcentrada. O irmão Napoleão, responsável pelo serviço de digitação da igreja, estava
mesmo desconcentrado. Em horas assim, as possibilidades de erros são grandes e um pouco de desatenção pode resultar em grande embaraço. E foi exatamente isto o que aconteceu: num ato impensado,
ele ligou o computador na voltagem errada, ou seja,
em nossa cidade, a voltagem é de 220, mas o nosso
computador é 110. Você sabe o que acontece com
um aparelho elétrico quando ligado assim.
Era visível (e risível) o semblante de pânico na
face do querido irmão.
– Pastor, o que vou fazer agora? Vou perder o
meu emprego. E não tenho como pagar o computador que deve ter queimado!
Eu já sabia o que deveria ter acontecido e que,
provavelmente, não era tão grave. Mas, mesmo
assim, não dei moleza para ele. E, num tom de
voz meio apocalíptico, comecei: - Olha o que dá
uma falta de atenção! Mas, talvez, ainda haja sal-

vação para você: é possível que apenas o fusível
tenha se queimado!
Chamamos o técnico e, realmente, o computador fora poupado e apenas o fusível tinha sido
queimado. Ele retirou o queimado e nos deu – era
um pequeno tubo de vidro, completamente chamuscado.
Eu não perdi a oportunidade de ensinar uma
verdade para o irmão Napoleão. Num ar pastoral,
expliquei-lhe: “- Você está vendo este fusível? Ele
é Jesus!” “- Ah, pastor, pára de brincadeira!”, respondeu ele, com ar de alívio, mas já começando a
compreender o sentido da mensagem.
“- É isso mesmo! Havia uma grande descarga
da ira de Deus vindo sobre nós. Não havia como
escapar e seríamos fulminados. Mas Deus nos
amou e estabeleceu um fusível perfeito, a cruz do
Senhor Jesus. Toda a ira que tínhamos de receber passou pela cruz e parou ali. O Senhor Jesus, como nosso fusível, recebeu toda a descarga para nos proteger e salvar. Napoleão, leve este
pequeno fusível para a sua casa e, quando você
olhar para ele, lembre-se de que era você quem
deveria ser fulminado, mas Jesus foi o fusível de
Deus. Ele recebeu e bloqueou a ira de Deus sobre você. Faça melhor: leve-o sempre com você
e use-o como evangelismo. Quando alguém perguntar a razão dele, conte como o verdadeiro fusível de Deus – o Senhor Jesus Cristo – nos livrou
da justa ira de Deus contra o nosso pecado.”
“Àquele que não conheceu pecado, Ele O
fez pecado por nós; para que nEle fôssemos
feitos justiça de Deus” 2 Coríntios 5:21
É provável que Napoleão se lembre muito pouco de muitas aulas, mas tenho certeza que ele
nunca esquecerá daquele fusível, que, afinal de
contas, também salvou seu emprego. E, quando
se lembrar do fusível, é bem certo que agradeça
a Deus pela morte de Jesus Cristo na cruz e sua
importância vital para nós.
Assim também eu, quando olho para aquele
pequeno fusível, sempre me lembro do meu Senhor Jesus Cristo. Como Ele me ama, e do quanto Lhe sou devedor. E quero poder sempre contar
ao mundo acerca desse grande amor de Deus!
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Orações não respondidas?
Em junho, estamos dando ênfase à oração. Quando
oramos ou estudamos este assunto, vem-nos as perguntas: Será que obteremos a resposta de Deus para todas as
nossas súplicas? Por que será que Deus demora ou parece não ouvir nossos clamores? Por que achamos algumas
vezes que Deus não está interessado em nossas aflições?
Acerca disso deve ajudar-nos a lembrança de que
Jesus ficou preocupado pelo menos uma vez. Em Sua
cruz, algum tempo antes de Sua morte chegar com o
alívio abençoado, ouviu-se Jesus clamar: “Deus meu,
Deus meu, por que me desamparaste?”
Era uma pergunta perfeitamente natural e que muitos
cristãos têm feito uma vez ou outra, embora com muito menos justificativa, naturalmente. Muito comumente acontece
que o homem bom julga que Deus o desamparou, e, às vezes,
no momento exato em que ele está empenhado em fazer a
vontade de Deus, ou o que julga ser a vontade de Deus.
Mas, aquelas palavras de Jesus na cruz, envoltas em
agonia, não foram as últimas palavras que Ele proferiu. Se
tivessem sido as últimas, nunca haveríamos descoberto
algo muito precioso do Cristianismo bíblico: Confiança em
Deus mesmo nas perplexidades. Pois não se pode edificar
uma fé sobre uma grande pergunta.
Algum tempo depois daquele agonizante clamor ter sido
bradado pelos lábios do Nazareno, ouviu-se outra oração
ao Pai: “Em Tuas mãos entrego o Meu espírito”!

TEMA DO MÊS DE JUNHO: CRENTES DE ORAÇÃO

Não há registro de qualquer anjo-ministrador que Lhe
viesse murmurar palavras de explicação e ajuda em Seus
ouvidos. Nenhum coro celestial cantou uma antífona como
no dia de Seu nascimento. Deus não tomou tempo para explicar como fez no dia da transfiguração. Foi a confiança que
Jesus tinha no Pai que O tornou capaz de suportar tanta dor.

Naquele momento a fé fez o seu trabalho. Não temos
registro do pensamento que teria passado por Seu espírito quebrantado pela dor, mas é fácil verificar, pelo menos, uma parte do que aconteceu. Visto que o tempo passava, e Deus não explicava o “por quê”, deve ter dito a Si
mesmo: “Confio nEle, apesar de Seu silêncio!”. Isto foi exatamente o que Ele fez, e os resultados justificam Sua confiança, através da paz, calma e serenidade que se seguiram. Ele suportou a dor e a humilhação, demonstrando
grande segurança. Suas palavras “Está consumado” são
a essência da certeza que possuía.
O crente que pode dizer no meio do desastre: “Em Ti
confio, apesar de não compreender”, descobre que socorro e força instilam em sua alma enquanto ora. Confiança e
coragem que não podiam ser antecipadas, tornam-se verdadeiramente suas. Confiança em Deus, quando se enfrenta a adversidade, torna-se a sua melhor aliada. Nenhum
de nós pode esperar que todas as perguntas sejam respondidas deste lado da vida. Mas, porque Jesus confiou
e venceu, podemos estar certos de que nossas próprias
perguntas serão submetidas ao mesmo tipo de tratamento.
O fato de que Deus não responde a todas as nossas
perguntas não resulta da Sua falta de vontade de revelarSe. Mas, em muitos casos, da nossa incapacidade de entendê-lO. Falta-nos capacidade de compreensão. Suponha,
por exemplo, que uma criancinha fizesse perguntas a seu
pai sobre o mundo e o futuro: ‘o que me aguarda? Como é
esse mundo em que vou viver? Qual será o meu papel e a
minha importância?’ O pai lhe dirá algumas respostas e
aguardará que seu filhinho obtenha capacidade, depois uma
certa dose de experiência, para compreendê-las. Assim
também são as nossas limitações humanas, somos tão
pequenos que em muitos aspectos dos desígnios de Deus
não conseguimos esclarecer ao nosso pobre espírito.
Resta-nos confiar, como fez o nosso Senhor Jesus.
Assim seja!

RELEMBRANDO A KOINONIA segunda-feira, 20 de junho

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“Na hora mais terrível de Sua vida, Jesus confiou em
Quem não respondera à Sua pergunta.” (Roy L. Smith)

CRENTES INDECIDOS E INCONSTANTES - Tiago 1:2-6

RECEITA PARA BUSCAR A SABEDORIA DE DEUS
Pois, sabedoria consiste em:
VER A VIDA DA PERSPECTIVA DE DEUS.

UM GRANDE PROBLEMA DO HOMEM É A INDECISÃO,
POIS CAUSA: 1. EMOÇÕES instáveis; 2. RELACIONAMENTOS instáveis; e 3. VIDA ESPIRITUAL instável.
Crentes assim manifestam sempre sua inconstância e
instabilidade, pois são regidos, não pelo SENHOR Deus,
mas pelas circunstâncias da vida.
Conta um pastor que havia um crente em sua igreja chamado Pedro Borges. Pedro Borges vivia sorrindo e louvando
ao Senhor Deus. Contudo, era aleijado de uma das mãos (tinha apenas três dedos), e era varredor de rua da prefeitura. O
pastor, curioso para saber o motivo de tanta alegria, foi visitálo. E descobriu que ele morava num pequeno barraco. O pastor lhe perguntou: - Pedro, você vive sorrindo e louvando a
Deus, você não tem problemas?
Pedro respondeu: - Tenho sim. No trabalho!
- Que problemas você tem no trabalho, Pedro? Perguntou
interessado o pastor.
- Inveja, pastor! Lá no trabalho eles têm muita inveja de mim.
O pastor não entendeu e continuou a perguntar:
- Inveja de você? Por que eles têm inveja de você?
E Pedro Borges, com um largo sorriso que sempre lhe
estampava o rosto, respondeu: - Eles têm inveja porque, enquanto varro as ruas, eu canto, louvando ao meu Deus!

• A PRIMEIRA COISA A FAZER É TOMAR OS TRÊS PASSOS PARA OBTER SABEDORIA:
1. ADMITIR minha necessidade. (Tiago 1:5a)
“Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os
humildes está a sabedoria” (Provérbios 11:2)
2. PEDIR por ela. (Tiago 1:5a)
“Porque o SENHOR dá a sabedoria, e da sua boca vem a
inteligência e o entendimento.” (Provérbios 2:6)
3. AGUARDAR CONFIADAMENTE por ela. (Tiago 1:5-6a)
“De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é
necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que
ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.”
(Hebreus 11:6)

“Homem de ânimo dobre (INDECISO),
inconstante em todos os seus caminhos.” Tiago 1:8

• A SEGUNDA COISA CONSISTE EM CONFIAR QUE A
PROMESSA É FEITA POR DEUS:
“peça-a a Deus, que a todos dá...” (Tiago 1:5)
1. ELE DARÁ CONTINUAMENTE: “ser-lhe-á concedida”
2. ELE DARÁ GENEROSAMENTE: “liberalmente”
3. ELE DARÁ SEM CRÍTICAS OU CENSURA: “nada lhes
impropera”
• A TERCEIRA COISA PARA TOMAR DECISÕES SÁBIAS
É PRATICAR SERIAMENTE O QUE FOI APRENDIDO AQUI!

N OTAS E N OTÍCIAS

KOINONIA - ASSUNTOS DE ORAÇÃO
1 - AGRADECER A DEUS: Pela 1a parte do Curso de Aconselhamento de Casais; Pela cura (aneurisma) e conversão da Tarlene;
Pelas mensagens e seminaristas do Curso de Homilética; Pelo semestre do clube OANSE: nossos irmãos que trabalham e pelas crianças salvas e edificadas; Pela viagem do Mota e Linda à Morada Nova;
Pelos exames da Dona Áurea e Lemos; Pelo novo zelador: Beto (marido da Marlúcia); Pela monografia do Alexandre Paulo.
2 - CONTINUAR ORANDO: Pelo restabelecimeto da saúde da D.
Lourdes, da Margarida, do Nonato e do Jeová; Pelo tratamento da missionária Marliene em Manaus; Pelo tratamento do Pr. Eduardo (Hepatite C);
Pelo novo tratamento da Simone – do H.J.; Pelo irmão do Romildo (Dr.
Rúbens); Pela saúde da mãe do Pr. Luiz (D. Rita) – cirurgia nos olhos;
Pelos exames e tratamento da Estérzinha; Pela 2ª cirurgia nos olhos
da D. Lúcia Lôtfi; Pela conversão da mãe da Dra. Izolda (Dona Izolda).
3 - ORAR POR ASSUNTOS DA IGREJA: Pelas reunião do
Conselho Administrativo; Pela Assembléia – dia 26/06; Pela EBJ –
Profecias Messiânicas; Pelo Celebrando a Família: Alicerces do Sucesso; Pelo Aniversário de 21 anos de nossa igreja; Por uma casa para
a família do Pr. Eduardo, em Julho; Pelo casamento da Ariane e Linhares
(24/09); Pelos familiares e amigos da Janeide – estudo bíblico às sextas; Pela reunião com os casais, no domingo pela manhã; Pela saúde da Patrícia (do diácono Ximenes) e de sua filha (Mirna).
4 - INTERCEDER POR ALGUNS ASSUNTOS PESSOAIS: Pela licença do Pr. Joaquim, da Petrobrás, para estar mais perto
da D. Lourdes; Pelas férias do Pr. Nogueira; Pelas fases finais dos
processos do Cláudio Filho (Cível), e do Júnior (Trabalhista); Pela Débora e Aline (desviadas); Pela regularização da casa da D.Graça Tabosa; Pela Meyre (irmã da Marlúcia) que foi abandonada pelo marido;
Pela saúde da Maria (do Nonato); e pela Ana Clara (do Aragão), com
adenóide; Pelo tratamento de câncer de pele da Dona Socorro; Pela
Raquel de 3 meses (prima da Mônica): com infecção pulmonar.

DIA DAS PRIMÍCIAS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
E OPORTUNIDADE DE SOLIDARIEDADE
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○

○

No próximo domingo, celebraremos o Dia das
Primícias, quando consagraremos nossos dízimos e ofertas missionárias ao SENHOR Deus.
Também não devemos esquecer nosso compromisso com aqueles que estão passando necessidades. Vamos nos lembrar de trazer alimentos
para as obras sociais do Ministério Dorcas. A cada
mês aumenta o número de pessoas que recorrem à nossa igreja em busca de ajuda. As senhoras estão fazendo um bom trabalho de triagem,
estudo das necessidades e distribuição. Oremos
por esta importante obra.

EMPRÉSTIMO DE MÓVEIS
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O Pr. Eduardo e sua família passarão o mês
de julho aqui em Fortaleza. Nossos missionários
certamente serão muito edificados através das
programações e conferências de julho. Eles ficarão na casa da Marliene. Se você tem algum móvel que possa emprestar, fale com o próprio Pr.
Eduardo ou com algum de nossos pastores. Desde já a obra do SENHOR agradece!

CULTO DE AÇÕES DE GRAÇA
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Nosso irmão Alexandre Paulo nos convida para
o Culto de Ações de Graça por sua Colação de
Grau em Direito. Será no dia 9 de julho, por ocasião da Mocidade, às 19 horas.

Em JULHO

○
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EBJ (ESCOLA BÍBLICA DE JOVENS)
DIAS 11 a 15 - às 19 horas
Faltam apenas 15 dias para o início da EBJ.
O Pr. Yon Morato, da Missão Brasileira Messiânica (MBM) ministrará, de forma intensiva, a disciplina “Profecias Messiânicas” do Curso
de Missões Judaicas (CMJ). 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). Após a EBJ, o Pr. Yon
fará 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.

