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“O filho sábio
alegra a seu pai...”

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

Importância e Responsabilidade do
Há quase vinte anos atrás tive uma experiência acerca do sentimento que se tem
ao pregar uma mensagem. Um experiente
pastor compartilhava suas emoções ao preparar um sermão para O Dia dos Pais. Ele
pensava no drama de muitos pais que assistiriam ao culto. Para lhe ouvir naquela
ocasião estariam pais felizes com seus filhos obedientes e tementes a Deus. No entanto, também ali estariam pais que haviam
fracassado miseravelmente na criação dos
filhos e que sofriam ao vê-los longe dos caminhos de Deus. E certamente haveria também pais decepcionados por terem feito de
tudo para criar seus filhos na Palavra de
Deus, porém estes estavam frios ou rebeldes aos ensinos do SENHOR Deus.

Pai

E o velho pastor se perguntava sobre
como poderia ensinar uma verdade bíblica,
que fosse um alerta para os pais com crianças pequenas, e, ao mesmo tempo, ajudar
e confortar os pais que haviam falhado na
criação dos filhos? Era evidente que o pregador não queria ferir ninguém já tão ferido
pela tristeza de ver seus filhos desviados
dos caminhos de Deus. Sua preocupação
era também a de ajudar aqueles pais que
procuraram viver dentro dos princípios bíblicos e que aplicaram disciplina com amor,
mas que, mesmo assim, seus filhos se desgarraram para o mundo.
Nesta busca de sabedoria para ensinar
aos novos pais e, ao mesmo tempo, confortar
e ajudar aos pais sofridos, o homem de Deus

se lembrou da história de dois pais que viveram em
tempos muito próximos. Apesar disto, a Bíblia Sagrada mostra duas histórias bem diferentes acerca
deles. O primeiro era Eli, sacerdote de Israel, homem muito piedoso, mas que fracassou terrivelmente na educação de seus filhos. O outro pai é o
profeta Samuel. Samuel foi ricamente usado por
Deus para liderar e exortar o povo de Israel. Todavia, os filhos de Samuel não seguiram seu exemplo.
Os pais têm grande importância e enorme responsabilidade na criação dos filhos, pois todo filho
precisa desde cedo ser disciplinado com verdadeiro amor, conhecimento bíblico e firmeza. Uma
criação assim exige dedicação e aplicação dos
princípios da Palavra.
Segundo a Bíblia Sagrada, Eli foi omisso na
administração de seu lar. Seus filhos foram rebeldes ao SENHOR Deus:
“Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e
não se importavam com o SENHOR” (1 Samuel
2:12).
Eli repreendia seus filhos de modo vago (parecia até que estava criando as abordagens freudianas, que se tornaram padrão na educação quase três mil anos depois):
“Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo
quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como
se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por
que fazeis tais cousas? Pois de todo este povo
ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama
esta que ouço; estais fazendo transgredir o povo
do SENHOR. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro; pecando, porém, contra o SENHOR, quem intercederá por ele? Entretanto não ouviram a voz do seu pai, porque o
SENHOR os queria matar” (1 Samuel 2:22-25).
Fica evidente a conivência de Eli quanto aos
pecados de seus filhos, quando um profeta o
advertiu acusando-o de querer agradar mais a
seus filhos do que a Deus, por não repreendê-los
e discipliná-los com a firmeza necessária:
“Veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse: Assim diz o SENHOR... Eu o escolhi dentre todas as
tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir
ao meu altar... e tu, por que honras a teus filhos mais
do que a mim? ...Na verdade dissera eu que a tua
casa e a casa de teu pai andariam perante mim
perpetuamente; porém agora diz o SENHOR: Longe de mim tal cousa, porque aos que me honram,
honrarei, porém os que me desprezam, serão desmerecidos... Ser-te-á por sinal, o que sobrevirá a
teus dois filhos, a Hofni e Finéias: ambos morrerão
no mesmo dia” (Trechos de 1 Samuel 2:27-35).
TRÊS LIÇÕES a tragédia de ELI nos ensina:
Primeira: O pai é o maior responsável pela
criação do filhos. Veja que Deus não se dirige à
mãe para dar essa séria repreensão.

Segunda: Os pais recebem a delegação de
Deus para educação dos filhos nos caminhos da
Palavra de Deus, é por isso que Deus os responsabiliza – Efésios 6:4.
Terceira: O dever do pai é honrar e agradar
primeiramente a Deus!
O OUTRO PAI que merece um estudo bíblico
aprofundado para trazer ensinos de criação de filhos e de esperança é Samuel. Sua história é contada no livro que recebeu seu próprio nome. Ao
contrário de Eli, Samuel foi um homem íntegro. A
Bíblia diz que ele, desde a sua infância, levou Deus
à sério. Sua vida e ministério foram caracterizados
por sinceridade, oração, firmeza aos princípios das
Escrituras e dedicação à obra do SENHOR Deus.
Não tolerava conchavos e subterfúgios. E, quando
foi necessário, repreendeu o próprio rei Saul.
Em sua “aposentadoria”, Samuel convocou o
povo de Israel para uma prestação de contas de
sua vida e ministério: “Já envelheci e estou cheio
de cãs... o meu procedimento esteve diante de vós
desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me
aqui, testemunhai contra mim perante o SENHOR,
e perante o seu ungido: De quem tomei o boi? De
quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem
oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para
encobrir com ele os meus olhos? E Vo-lo restituirei.”
Depois desta confrontação, a resposta unânime do povo de Israel confirmou sua integridade:
“Então responderam: Em nada nos defraudaste,
nem nos oprimiste, nem tomaste cousa alguma da
mão de ninguém” (Trechos de 1 Samuel 12:1-5).
Mas, e os filhos deste servo de Deus? Teriam
eles seguido a fé e o proceder de seu pai? Não.
Os filhos de Samuel, embora criados num lar temente a Deus e presenciando a conduta exemplar do pai, trouxeram muita tristeza e desonra ao
Nome de Deus. Tanto o mais velho – a quem
Samuel pôs o nome de Joel (‘Yahweh é Deus’) –
quanto o mais novo, que recebeu o nome de Abias (“De quem Deus é pai”), foram rebeldes contra
os ensinos da Lei de Deus.
A Bíblia diz: “Porém seus filhos não andaram
pelos caminhos dele” (1 Samuel 8:1-3).
Porém, não há nenhum registro bíblico de repreensão de Deus quanto ao modo como Samuel
os criou. Deus não cobrou de Samuel, como fizera a Eli, nem o admoestou quanto à maneira de
educar seus filhos. Não há nenhuma exortação
de Deus ou do povo pondo culpa ou parte da
culpa a Samuel por causa do desvio de seus filhos. Deduzimos que seus filhos receberam boas
instruções e tiveram bons exemplos, todavia decidiram viver de forma contrária a estes ensinos.
Estudando a história de Eli e Samuel devemos
extrair mais TRÊS CONCLUSÕES práticas:
Primeira Conclusão
Se um pai for omisso na criação e vago nas
repreensões, a chance de seus serem insubmissos a Deus é muito grande!

Segunda Conclusão
Os pais devem ensinar seus filhos a obedecerem seriamente a Deus e devem dar bom exemplo acima de tudo. Eles não podem passar: “Faça
o que eu digo, mas não faça o que eu faço”. Contudo, os filhos serão os responsáveis por suas
decisões e pelas conseqüências delas!
Terceira Conclusão
Se pais ou filhos falharam, não adianta deixarse sufocar pela culpa. Confessem seu erro a
Deus, peçam perdão a Deus e aos filhos ou aos
pais por não terem cuidado de obedecer à risca
os ensinos da Palavra – lembrem-se de Isaías
43:25 e 1 João 1:9.
E convoco para tomarmos hoje uma decisão,
baseado em Josué 24:15, quando Josué chamou
as famílias de Israel a fim de que escolhessem
naquele momento a quem eles decidiriam servir:
Se aos falsos deuses (falsos conceitos de vida e
de salvação), ou ao SENHOR Deus, o único e
verdadeiro Deus Salvador e bom pastor de vidas.

PRECIOSAS CORRESPONDÊNCIAS

Josué, como pai, fez a sua decisão e tomou
como voto: “Eu e a minha casa serviremos ao
SENHOR”.
E o povo, como filhos, também fizeram sua
decisão e tomaram como voto, clamando: “Ao
SENHOR nosso Deus serviremos, e obedeceremos à sua voz” (Josué 24:24).
Pais e filhos, façam hoje mesmo a mesma decisão e tomem como voto perante o SENHOR Deus!
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Palmeiras do Javari — igreja em Ribeirinhos

Esta carta, foi direcionada para o Pr. Ricardo Lopes, conta o
testemunho de uma preciosa irmã que algumas semanas atrás
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LEMBRANDO A KOINONIA segunda-feira, 8 de agosto

Que Tijolada!
“Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim; porém
Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que
se conserve muita gente em vida” (Gênesis 50:20)
Tenho contado acerca de meu “museu”. Aquelas coisas que guardo em meu escritório e que servem para lembrar-me de importantíssimas lições que quero sempre ter
em mente. Chamei estas histórias de “Cousas que guardo
em cima do birô”. Não tenho mais uma delas, pois dei aos
irmãos Rafael e Socorro. Era um tijolo muito especial e que
o guardava como recordação da história de Samuel Brengel
e para ter em mente a grande lição espiritual que aprendi.
Samuel Brengel foi um grande pastor e pregador norteamericano. Sua influência como homem de Deus pode ser
vista na vida de muitos outros servos do SENHOR Deus.
Aconteceu com ele, no auge de sua vida, um acontecimento trágico. Enquanto ele pregava, num culto ao ar-livre, foilhe jogado um tijolo que o acertou em cheio. Como conseqüência, ele ficou paralítico.
Durante esse período – que perdurou por um ano e meio

– Samuel escreveu um livro “Passos para a Santidade” que
foi o seu melhor livro. Este livro foi traduzido para muitas
outras línguas e foi uma grande bênção de edificação para
milhares de crentes e servos de Deus.
Samuel Brengel dizia que devia livro àquela “tijolada”!
O meu ex-tijolo representa aqueles acontecimentos “ruins” que nos acontecem, mas que Deus somente permitiu
para que trouxesse algum benefício ou para nós, para Seu
povo ou para Sua própria glória – como foi com José do
Egito, em Gênesis 50:20.
Foi assim na vida de Jesus. A primeira profecia messiânica (Gênesis 3:15) dizia que Jesus sofreria uma tijolada do Diabo, mas que Deus a usaria para um propósito glorioso. De fato,
o ser picado no calcanhar (a morte de Jesus na Cruz) redundou
na salvação eterna de todo aquele que nEle crê (João 3:16).
Em João 9, temos a história do cego de nascença. Mas
Deus diz que aquela “tijolada” era para a glória de Deus (vs.
3). Graças ao ter nascido cego, foi que Jesus Se manifestou
como Deus e o salvou eternamente (ver vs. 35-38).
Ao ver um tijolo, procure lembrar de acontecimentos em
sua vida que você achava “trágicos”, e pense que Deus
certamente os transformou ou vai transformar em algo benéfico para você, para o povo de Deus ou simplesmente para
trazer glória ao Nome de Deus que está sobre você!

N OTAS E N OTÍCIAS

CBD – Centro Bíblico Discipular

DIA DOS VIVOS - 02 DE NOVEMBRO

Culto de Abertura do Semestre Letivo do CBD foi realizado no dia 12 de agosto. Estão sendo oferecidas as seguintes
disciplinas, com os seus respectivos horários e professores:

Todos os anos fazemos uma grande campanha evangelística nesse dia. Transformamos o Dia dos Finados em uma celebração da vida e fazemos uma verdadeira cruzada de pregação do Evangelho, que chamamos de O DIA DOS VIVOS!
Nosso alvo para este ano é alcançarmos 15 mil residências nas proximidades de nossa igreja. Queremos levar uma
palavra de solidariedade para aquele momento de recordações tristes, mas também lhes comunicar acerca da grande
esperança em Jesus Cristo. Planejamos levar um lindo jarrinho, com uma flor, um cartão de nossa igreja, um convite para
a peça que será apresentada à noite e um folheto especial.
Amados, precisamos muito que você se envolva: orando
por esta programação, planejamento e execução; que você
ajude com trabalho; e que você colabore com a sua fidelidade
(pois devemos ser fiéis sempre), mas em ocasiões como essa
fica tão patente a bênção da suficiência dos recursos para
fazer toda a obra de Deus quando os irmãos estão conscientes que Deus usa a nossa fidelidade em devolver os dízimos
e ser liberal em nossas ofertas missionárias!

TERÇA-FEIRA
19h às 21h15min
• Educação Cristã de Crianças II - Luiz Cláudio e Claudiana
QUARTA-FEIRA
20h às 21h30min
• Estudo Cronológico da Bíblia - Pr. Ricardo Dias
QUINTA-FEIRA
19h às 21h15min
• Introdução ao Antigo Testamento II - Pr. José Nogueira
SEXTA-FEIRA
17 horas • Hebraico Bíblico II - Pr. José Nogueira
18 horas • Grego IV - Pr. José Nogueira
19h30min • Como Preparar Mensagens Bíblicas
- Pr. José Nogueira
Os formulários de matrícula estão sendo distribuídos pela
secretária do CBD: Srta. Elsa Mita.

ENCONTRO DE LIDERANÇAS
No dia 20 de agosto, próximo sábado, vamos fazer um
encontro das lideranças das igrejas Cristo é Vida com o Pr.
Geraldo Wood. Queremos aproveitar o máximo possível a presença do Pr. Geraldo e da Dona Luiza conosco, neste mês.
Muito amamos o Casal Wood e todos nós sentimos o grande
amor e consideração que eles têm para seus antigos alunos e
nossas igrejas. Se Deus quiser, ainda os teremos em um de
nossos cultos antes do retorno deles para os Estados Unidos.

RETIRO DE JOVENS
30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO
“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 Centro de Desenvolvimento
Educacional 7 de Setembro. A taxa é de 50 Reais (incluindo o
ônibus). O local é excelente e o preço está bem acessível, assim
os nossos jovens terão toda a tranqüilidade para um tempo
intenso de estudos, lazer e comunhão.

RETIRO DE CASAIS
25 A 27 DE NOVEMBRO
“FAMÍLIA EM PERIGO
- PERIGOS QUE RONDAM AS FAMÍLIAS”
Preletor: Pr. Almir Marcolino (Seminário Batista do Cariri)
Local: Hotel Don’Ana - Praia do Presídio
Taxas: Aptos. s/ Ar Cond. (R$ 240,00) e com Ar Cond. (R$ 250,00)
Excelentes estudos bíblicos, coffee-break na chegada (sexta), e duas diárias completas (sábado e domingo).
Inscrições: Luiz Cláudio e Claudiana.

QUEM AMA DOA
Temos nos destacado pelo amor e voluntariedade com
que sempre estamos dispostos a colaborar e participar de
campanhas. Umas das campanhas que têm sido grandemente
usadas por Deus é a de doação de sangue junto ao HEMOCE. A próxima visita e coleta do HEMOCE em nossa igreja
será no dia 03 de setembro (sábado), das 14 às 18 horas.
Participe novamente. Se você ainda não participou, aproveite
esta abençoada oportunidade de ajudar.
Convide amigos e parentes para também doarem sangue!

