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Na semana de 25 a 30 de julho
(segunda a sábado), às 19 horas,
estaremos promovendo programações
edificantes para as famílias.
Haverá lindos cânticos espirituais,
mensagens instrutivas para as famílias,
atividades para crianças de todas
as idades, etc.

Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.
Atos 16:31

É uma forma de agradecer a Deus por
nossas famílias e, ao mesmo tempo,
continuar sendo edificados por Ele,
contando com Sua proteção e bênção!

VENHA PARTICIPAR CONOSCO
DESSES MOMENTOS ESPECIAIS
DE BÊNÇÃOS DE DEUS
PARA AS NOSSAS FAMÍLIAS!
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SUPER-TELÃO DA MOCIDADE
A nossa Mocidade continua trabalhando à todo vapor nas férias.
Depois da EBJ-2005, agora estão promovendo a semana de bons
filmes com apresentação e comentários no fim da exibição.
Q U A R TA - F E I R A • 19 H O R A S

HISTÓRIAS DE SOBREVIVENTES
Documentário em que sobreviventes e filhos de sobreviventes do Holocausto
dão impressionantes relatos verídicos. Contudo, há uma coisa melhor ainda:
eles encontraram a verdadeira e única Esperança para suas vidas!
Q U I N TA - F E I R A • 19 H O R A S

O PIANISTA
Longa metragem baseado em fatos reais sobre o drama do Holocausto.
SEXTA - F E I R A • 19 H O R A S

MEGIDO
Filme de ficção baseado no livro de Apocalipse que descreve
a Grande Tribulação e o Anti-Cristo.

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

YESHUA: A QUESTÃO DO MASHIACH
Teria sido Yeshua um bom cristão, que comungava na Igreja Católica aos domingos? Certamente essa é a imagem que muitos judeus ainda tem no seu inconsciente e porque não dizer no
seu consciente também? A dificuldade em associá-lo a um perfil totalmente judaico, fez com que a
idéia do Jesus romano prevaleça sobre o Yeshua
judeu ortodoxo descendente do Rei David e da
tribo de Judá. Esse imaginário, associado ao fato
que milhares de cristãos “nominais” em diferentes ciclos da história humana indevidamente se
apoderaram do nome dele para promover cruzadas papais, inquisições ibéricas, pogroms czaristas e câmeras de gás nazistas, criou uma repulsa
ainda que instintiva sobre aquele que foi o maior
judeu de todos os tempos.
Compreensível é essa repulsa, porém totalmente injustificável. Yeshua não pregou o ódio sobre o seu povo, muito pelo contrário. Nascido judeu
viveu como um judeu e cumpriu a lei (a Torah) a tal
ponto que chegou a dizer que não tinha vindo para
revogar a Torah, mas para cumpri-la!
O fascinante universo de Yeshua era judaico. A
fascinante narrativa de sua passagem na terra só
pode ser compreendida na totalidade à luz da Torah
e do Tanach. As expressões idiomáticas que ele
usava eram hebraicas (e não latim), a indumentária
e costumes eram judaicos (a orla de sua roupa tocada pela mulher com hemorragia era o seu tsitsit),
as festas que ele comemorava eram judaicas e nunca
festas pagãs, a última ceia era nada mais nada
menos do que um Sêder de Pessach (páscoa judaica). Suas constantes idas às sinagogas incluíam inclusive a leitura da haftarah (como aparece
claramente em Lucas 4:15-21 transcrita abaixo).
“Ensinava nas sinagogas e era glorificado por
todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado e segundo
o costume, num shabat entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaias (Yeshayahu Ha Navi),e quando abriu o
livro, encontrou o lugar onde está escrito – O Espírito do senhor está sobre mim, pois me ungiu para
levar as boas novas aos pobres, enviou-me para
proclamar liberdade aos presos e a restauração
da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e
proclamar o ano aceitável do senhor. (61:1-2a)
Ele fechou o livro, e o devolveu ao assistente e
sentou-se. E todas na sinagoga tinham os olhos
fitos nele. E Yeshua passou a lhes dizer: Hoje se
cumpriu a escritura que acabeis de ouvir.”
Essa incrível passagem revela muitos fatos
interessantes. A primeira é que a palavra ungido
significa maschiach. Yeshua assume o papel de

levar a esperança através de sua mensagem, de
libertar os cativos espirituais, curar os enfermos
e proclamar o Jubileu (Yovel) que é a pré-figuração da era messiânica. Quando Yeshua disse hoje
se cumpriu, significa que Ele o Maschiach estava
no tempo certo, previsto por Daniel no capitulo 9:2426 que era 69 x 7 anos (483 anos) após a reconstrução do muro de Jerusalém. (Gálatas 4:4)
O judaísmo messiânico é acima de tudo judaísmo. Ninguém que reconhece Yeshua como Messias deixa de ser judeu. Muito pelo contrário, na verdade passa a ter entendimento pleno da palavra de
Deus . Passa a ser um judeu completo, fazendo a
coisa mais judaica que um judeu pode fazer que é
a de receber o Messias de braços abertos. Isso
não implica em mudar de religião, como o próprio
Yeshua não criou qualquer outra religião. Ele viveu como um judeu e morreu com um judeu.
VAMOS ANALISAR ALGUMAS PROFECIAS
REFERENTES AO MASCHIACH:
DA TRIBO DE JUDÁ — Gênesis 49:10
“O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão da autoridade dentre seus pés, até que venha
a Silo, e os povos obedecerão a ele.”
Essa é uma benção profética do patriarca Jacó
(Israel), no leito de morte. Judá passa a ser a tribo
“real”, fonte de todos os reis autênticos de Israel.
DA CASA DE DAVID — 2 Samuel 7:12
“Quando teus dias terminarem e dormires com
teus pais, então estabelecerei depois de ti um
dentre a tua descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei teu reino” .
Essa profecia dita ao Rei Davi, assegura que o
Messias vai se originar através de seus descendentes. Essa profecia se refere em parte ao Rei
Salomão, mas a descendência será Davídica.
ELE IA NASCER DE UMA VIRGEM — Isaias 7:14
“Entretanto Deus mesmo vos dará um sinal:
Eis que a virgem conceberá, e dará a luz a um
filho, e seu nome será Emanuel”
Essa profecia se refere ao nascimento virginal
do Messias. Essa questão deve ser bem estudada no contexto. Alguns tradutores usam a expressão “mulher jovem” ao invés de virgem. Os
autores da septuaginta a tradução da bíblia para o
grego antes de Yeshua, traduziram para virgem
que é o significado do hebraico bíblico. Além disso, naquela cultura havia a expectativa que todas
a mulheres jovens eram tidas como virgens. O
nome da criança, representa Deus conosco.
ELE IRIA NASCER EM BELÉM — Miquéias 5:2
(5:1 em Hebraico)

“E tú Belém Efrata, posto que és pequena entre as milhares de Judá, aquele que reinará em
Israel sairá de ti, cujas saídas são desde os tempos mais antigos”.
“O Messias nascerá em Belém, e sua existência remonta a tempos antigos (dando a idéia de
eternidade)”
SEUS NOMES REVELAM SEUS ATRIBUTOS –
Isaias 9:6-7 (9:5-6 em Hebraico)
“Porque um menino nos nasceu, um filho se
nos deu, o governo está sobre seus ombros, e
Ele chamará seu nome: maravilhoso conselheiro,
Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz.”
Os nomes revelam, o caráter e a divindade do
Messias.
SERIA O GRANDE PROFETA –
Deuteronômio 18:15
“O senhor teu Deus estabelecerá do meio de
ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a
mim; escuta-o”
O Messias seria um grande profeta, que iria
falar para Israel em nome de Deus. Yeshua foi o
único profeta em Israel a ter um relacionamento
com Deus mais próximo que Moisés. Ele foi o
grande profeta que Moisés descreveu.
HUMILDE, ENTRARIA EM JERUSALÉM
MONTADO NUM BURRO — Zacarias 9:9
“Alegra-te muito ó filha de Sião! Exulta ó filha de
Jerusalem. Vê! Teu rei virá a ti, justo e salvador,
humilde, montado em jumento, num jumentinho,
filho de jumenta”
Muitas pessoas imaginam que o messias que
iria entrar triunfante em Jerusalém. Mas não é
assim que o Tanach descreve. Ele veio humilde,
montado num burro, para concluir sua missão de
reconciliação do homem com Deus.
SERIA CRUCIFICADO – Salmos 22
“Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras
do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu
não me ouves; de noite, e não tenho sossego. Porém
tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais; confiaram, e tu os
livraste. A ti clamaram e escaparam; em ti confiaram,
e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não
homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo.
Todos os que me vêem zombam de mim, estendem
os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no
SENHOR, que o livre; livre-o, pois nele tem prazer.
Mas tu és o que me tiraste do ventre; fizeste-me
confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui
lançado desde a madre; tu és o meu Deus desde o
ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a
angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos
touros me cercaram; fortes touros de Basã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um
leão que despedaça e que ruge. Como água me derra-

mei, e todos os meus ossos se desconjuntaram;
o meu coração é como cera, derreteu-se no meio
das minhas entranhas. A minha força se secou
como um caco, e a língua se me pega ao paladar;
e me puseste no pó da morte.
Pois me rodearam cães; o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e
os pés. Poderia contar todos os meus ossos; eles
vêem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha roupa.
Mas tu, SENHOR, não te alongues de mim. Força
minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha
alma da espada, e a minha predileta da força do cão.
Salva-me da boca do leão; sim, ouviste-me, das
pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu
nome aos meus irmãos; louvar-te-ei no meio da
congregação. Vós, que temeis ao SENHOR, louvaio; todos vós, semente de Jacó, glorificai-o; e temeio todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu
dele o seu rosto; antes, quando ele clamou, o ouviu.
O meu louvor será de ti na grande congregação; pagarei os meus votos perante os que o
temem. Os mansos comerão e se fartarão; louvarão ao SENHOR os que o buscam; o vosso
coração viverá eternamente.
Todos os limites da terra se lembrarão, e se
converterão ao SENHOR; e todas as famílias das
nações adorarão perante a tua face.
Porque o reino é do SENHOR, e ele domina entre
as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se
prostrarão perante ele; e nenhum poderá reter viva a
sua alma. Uma semente o servirá; será declarada ao
Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a
sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez.”
O Salmo 22 é um retrato fiel da crucificação.
Esse Salmo foi escrito cerca de 1000 anos antes
da crucificação. A pena capital era apedrejamento. A crucificação era pena capital romana e por
isso era completamente desconhecida até então.
ISRAEL VAI CHORAR POR ELE — Zacarias 12:10
“Mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e
de súplicas; e olharão para mim, a quem traspassaram; e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia
pelo filho unigênito; e chorarão amargamente por
ele, como se chora amargamente pelo primogênito”
No futuro nosso povo reconhecerá aquele a
que foi transpassado. Nenhum humano, judeu ou
gentio pode ser taxado de responsável pela morte
do Messias. Ele morreu porque era o plano de Deus.
Nosso povo vai claramente reconhecer que Deus
nos enviou o Messias, mas nós o rejeitamos.
Extraído do site:
www.judaismomessianico.com.br

N OTAS E N OTÍCIAS

CURSO DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS
A nossa irmã Cristina Mônica está formando
uma nova turma na Escola Hilza Diogo. As aulas
começarão em agosto – das 17 às 19 horas. Os
interessados poderão obter mais informações pelo
telefone 3282.0304.

PROFECIAS MESSIÂNICAS
Tivemos em nossa igreja o grande privilégio de
conhecer melhor o Pr. Yon Morato, sua amada família (Márcia, Luca e Júlia), e a Missão Brasileira
Messiânica. O Curso de Profecias Messiânica, nos
dias 11 a 15, e a Conferência Como Testemunhar
aos Israelitas, nos dias 16 e 17, foram tremendas
bênçãos de Deus. Sentimo-nos – mais ainda - responsabilizados a continuar a extensão do Curso
de Missões Judaicas em Fortaleza, e a colocar em
prática tudo que aprendemos. A Liderança da Mocidade, todos que apoiaram e todos que participaram dessas abençoadas atividades estão de parabéns, pois com certeza foram dirigidos pelo SENHOR Deus. Que Deus nos use para Sua Glória!

A presença de
irmãos “jovens”
foi satisfatória,
em média 180
pessoas. No
sábado promoveuse um passeio
para a Lagoa
do Cauípi.

Informissões

Boletim interno, semanal e gratuito da
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P R. JOAQUIM V IEIRA - 3294.1682 e 9995.9675
P R . LUIZ LINDOLFO - 3214.1807 e 8875.9719
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WWW.CRISTOEVIDA.ORG.BR

CELEBRANDO A FAMÍLIA
“Alicerces do Sucesso”
DIAS 25 a 30 de JULHO
Os casais estão se movimentando, planejando e trabalhando para o funcionamento do Restaurante Cristo
é Vida. Todas as noites – de segunda a sábado –
teremos várias opções de lanches e sobremesas
e com precinhos excelentes. Convide sua família
para lanchar após a programação.
Eis a relação dos grupos responsáveis:
DIA 25 ( SEGUNDA )

DIA 26 ( TERÇA )

DIA 27 ( QUARTA )

C ASAL GERENTE:
Pr. Nogueira e Guida
A UXILIARES :
Roosevelt e Izolda
Esmerino e Ila
Martins e Neide
Mota e Linda
Carlito Jr. e Aninha
Beto e Marlúcia
Fredson e Ritinha
Ripardo e Marilene

C ASAL GERENTE:
Daniel e Gláucia
A UXILIARES :
James e Andréia
Melo e Valéria
Jocélio e Zildânia
Augusto e Márcia
Cleiton e Joelma
Jacson e Ismênia

C ASAL GERENTE:
Bonifácio e Ilzanir
A UXILIARES :
Júnior e Railda
Pr. Cosmo e Sulamita
Cláudio e Claudiana
Carlito e Lucinha
Pr. Eduardo e Cláudia
Lemos e Áurea
Bahia e Socorro

DIA 28 ( QUINTA )

DIA 29 ( SEXTA )

DIA 30 ( SÁBADO )

C ASAL GERENTE:
Pr. Ricardo e Arlete
A UXILIARES :
Aragão e Jane
Cláudio e Zoélia
Romildo e Graça
Ricardo e Simone
Marden e Jacqueline
Aureliano e Socorro

C ASAL GERENTE:
Alexandre e Glau
A UXILIARES :
Marcus e Lúcia
Flávio e Marta
Jeová e Francilene
Eliézio e Fatinha
Ailton e Edislândia
Luciano e Helena
Roberto e Verônica
Neudo e Marcia
Otílio e Samara

C ASAL GERENTE:
Pr. Luiz e Glória
A UXILIARES :
Pr. Joaquim e Lourdes
Jorge e Raquel
Ximenes e Patrícia
Abílio e esposa
Maurício e Ozênia
Jorge e Tércia

Observação: Se você é casado e não veio à reunião de planejamento do Celebrando a Família, mas
gostaria de participar e colaborar, procure um dos
casais-gerente e se inscreva. Ainda dá tempo!
Imprima o CONVITE em nosso site.

21 ANOS - ANIVERSÁRIO DA I.B.F. CRISTO É VIDA
DIA 31 de JULHO (domingo)
Vamos realizar um Culto de Ações de Graça
por mais um ano de ministério de nossa igreja.
Estamos preparando nossas instalações para
esse grande momento. E, no segundo semestre,
vamos iniciar grandes reformas com muitas construções. Peçamos ao SENHOR
Deus que também nos abençoe nesse empreendimento para a Sua Honra e
Glória!

