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Parabéns, EBD brasileira!
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AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

Aproveitamos o aniversário de 150 de ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL no
Brasil para estudar um pouco a sua gloriosa história.
O ensino da Palavra de Deus remonta aos tempos do Antigo Testamento.
Podemos observar claramente que os três ofícios sagrados que faziam parte
da vida de Israel estavam inteiramente envolvidos com o ensino bíblico:
sacerdotes, profetas e reis. Os sacerdotes levitas eram os responsáveis
pela instrução das Sagradas Escrituras. Os profetas eram homens
chamados diretamente por Deus para exortar ao povo de Deus quanto à
obediência aos ensinamentos da Lei do SENHOR. E os reis de Israel tinham
a incumbência de respeitar e propagar a palavra revelada do SENHOR Deus.
Nos capítulos 17, 18 e 19 de 2 Crônicas, no Antigo Testamento,
encontramos como esses três ministérios trabalhavam na preservação e
ensino da Palavra de Deus.
O Capítulo 17, nos versos 3 a 6, começa narrando a vida piedosa do rei
Josafá desde o início de seu governo: “O SENHOR foi com Josafá, porque
andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins.
Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não
segundo as obras de Israel. O SENHOR confirmou o reino na sua mão, e
todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em
abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do
SENHOR, e ainda tirou os altos e os postes-ídolos de Judá”.
No versículo 7, há o cumprimento de sua responsabilidade, como rei, de
preservar a Lei do Senhor, delegando aos seus príncipes a tarefa de
propagação da Palavra de Deus: “No terceiro ano do seu reinado, enviou
ele os seus príncipes Bene-Hail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías,
para ensinarem nas cidades de Judá”.
E nos versículos 8 e 9 há a participação do segundo ofício – o dos levitas e
sacerdotes – no ensino das Sagradas Escrituras: “E com eles os levitas,
Semaías, Netanias, Zebadias, Asael, Semiramote, Jônatas, Adonias, Tobias e
Tobe-Adonias, e com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão.
Ensinaram em Judá, tendo consigo o Livro da Lei do Senhor; percorriam
todas as cidades de Judá, e ensinavam ao povo”.
Contudo, no Capítulo 18, há o registro de um erro de Josafá, rei de Judá. Ele,
como um rei temente a Deus e comprometido com as Escrituras, não poderia
fazer aliança com o Reino de Israel. Pois o Reino de Israel,
representado pelo rei Acabe, apesar de serem o mesmo povo,
estava andando em desobediência a Deus. Havia uma
rebelião aberta por parte do rei Acabe aos princípios da Lei
de Deus. Portanto, não era lícito ao rei Josafá fazer
alianças e cooperar com seus parentes vizinhos. Porém,
contrariando aos princípios de Deus, Josafá aliou-se a Acabe
para juntar seus exércitos com os de Acabe a fim de lutarem
contra um inimigo comum (os sírios), em Ramote-Gileade:
“Tinha Josafá riquezas e glória em abundância; e aparentou-se
com Acabe. Ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em
Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e
para o povo que viera com ele; e o persuadiu a subir com ele a

Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou
a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a RamoteGileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu
és, o meu povo como o teu povo; iremos contigo
à peleja” (versos 1 – 3).
Neste mesmo capítulo temos a intervenção do
grande e fiel profeta Micaías que advertiu profeticamente acerca da disciplina do SENHOR, pois
Deus lhe daria derrota naquela empreitada (versículos 12 a 27).
Como Josafá ignorou a exortação do profeta
Micaías, Deus levanta outro profeta, chamado Jeú,
para repreender ao rei Josafá. E no Capítulo 19
encontramos a participação novamente do terceiro ofício sagrado que tinha também como finalidade preservar a Lei de Deus e zelar por sua
observância:
“Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em
paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse:
Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que
aborrecem o SENHOR? Por isso caiu sobre ti a
ira da parte do SENHOR” (versos 2 e 3).
Assim, em toda a história de Israel encontramos os registros da responsabilidade e prática no
ensino da Palavra de Deus.
Séculos mais tarde, vemos Esdras, como sacerdote, ministrando o ensino da Lei de Deus ao
povo e contando com a ajuda de treze auxiliares.
Segundo Neemias, capítulo 8, as aulas bíblicas começavam bem cedo da manhã e iam até ao meiodia. Todo o povo de Deus se reunia para ouvir a Lei
de Deus e suas explicações. E, de tal modo era a
reverência, que havia um quebrantamento espiritual
no povo e um reavivamento nacional:
“Leram no Livro, na Lei de Deus, claramente,
dando explicações, de maneira que entendessem o
que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam a todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao SENHOR vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Porque todo o povo chorava,
ouvindo as palavras da Lei” (versos 8 e 9).
Em o Novo Testamento, quatrocentos anos
depois, Jesus Cristo ministra o ensino da Palavra
de Deus. A Bíblia diz que Ele ensinava nas sinagogas, nas casas, no Templo, ao ar livre e principalmente nas praias do Mar da Galiléia. Nessa
época os judeus haviam se tornado muito zelosos no ensino da Escritura aos sábados, nas sinagogas espalhadas pelo mundo. Uma criança
judaica aprendia desde cedo a Lei de Deus através do ensino em sua casa e das aulas comunitárias nas sinagogas.
A igreja cristã, desde o seu início, manteve a
ênfase no estudo das Escrituras Sagradas. Na igreja de Antioquia, conforme Atos 13, havia profetas e
mestres, e, entre eles, se encontravam Barnabé e

Paulo. A dedicação de Paulo era tão grande que o
livro de Atos registra que ele dedicou um ano e
meio ao ensino bíblico na cidade de Corinto: “E ali
permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a Palavra de Deus” (Atos 18:11).
Na cidade de Éfeso, Paulo ministrou intensamente o ensino da Bíblia por três anos (Atos 20:31).
Por ocasião da Reforma Protestante, no Século
XVI, houve um novo ímpeto no ensino bíblico que
tanto havia sido desprezado e trocado por filosofias durante a escuridão espiritual da Idade Média.
Os reformadores com o seu lema “Somente Jesus, Somente pela Graça, e Somente as Escrituras” tinham consciência de que só seria possível
fazer uma reforma perpétua se ensinassem ao
povo as Escrituras Sagradas. Houve os grandes
movimentos de tradução da Bíblia para as línguas
faladas na Europa, e um enorme esforço de impressão de Bíblias a fim de tornar a Palavra de
Deus acessível ao povo. São dessa época os primeiros livros de Educação Cristã e o surgimento
dos grandes educadores realmente cristãos.
Mas, foi no início de 1780, que a Escola Bíblica
Dominical passou a ter a forma que temos hoje em
dia. Um jornalista inglês, chamado Robert Raikes,
observou que as crianças pobres da Inglaterra
careciam de estudos bíblicos. Como ele não poderia ministrar aulas durante a semana, pois elas trabalhavam nas minas de carvão, teve então a idéia
de criar classes especiais para elas aos domingos. Pediu a ajuda de senhoras crentes e começou a promover o ensino de Linguagem, Aritmética, Textos Bíblicos e Princípios Cristãos.
É claro que no início houve oposição a ele.
Alguns, por não entenderem a sua proposta, o
acusaram de “profanador dos domingos”. Robert
Raikes escreveu vários artigos mostrando o aspecto bíblico de se usar o Dia do Senhor para o
estudo metódico e integrado da Palavra de Deus.
Logo as igrejas foram convencidas e passaram a
usar o método de Raikes. Um de seus primeiros
colaboradores foi William Fox, um crente batista
que, em janeiro de 1782, fundou a primeira Escola
Bíblica Dominical em caráter permanente.
No Brasil, o surgimento da EBD se deu graças
ao trabalho de casal de missionários escoceses
Robert e Sarah Kalley. Eles chegaram ao Brasil
no dia 10 de maio de 1855 com o objetivo de pregar o Evangelho de Jesus Cristo aos brasileiros.
Os Kalleys se estabeleceram em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, e alugaram uma casa na
antiga Rua do Imperador (hoje denominada Rua
15 de Novembro). E no dia 19 de agosto de 1855
deram início à primeira Escola Bíblica Dominical
em solo brasileiro, contando com a presença de
cinco crianças. E, com o passar do tempo, começaram a vir mais e mais pessoas interessadas no
estudo da Bíblia Sagrada. Robert Kalley, então,

resolveu dar continuidade àquele trabalho na Cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Império. Anos depois, esse trabalho pioneiro deu origem à Igreja Evangélica Congregacional.
Portanto, ao comemorarmos tão significativa
data, além de aprendermos mais um pouco acerca
da história do ensino da Palavra de Deus, nós,
como Igreja Batista Fundamentalista, reafirmamos
nosso compromisso de manter a seriedade e a
perpetuidade do ensino e aprendizado da Bíblia
Sagrada, em nossa EBD e igreja, até a volta do
Senhor da Igreja. Maranatha, vem, Senhor Jesus!

VOCÊ SABIA?

QUE o ano de 2005 além de completar 150
anos de EBD no Brasil, também tem um significado especial? Este ano também se comemora algo importante para a Ciência. Em 1905,
há cem anos atrás, um jovem judeu de 26 anos,
chamado Albert Eisntein (1879-1955) publicou
cinco trabalhos de Física que revolucionaram
a ciência. Façanha intelectual desse nível e
importância só havia sido alcançada por um
devoto cientista e estudioso zeloso da Bíblia
Sagrada, chamado Isaac Newton, em 1666.
Por isso 1905 é considerado o segundo – e até
hoje o último – Ano Miraculoso da Ciência.
Einstein foi eleito em pela revista TIME, em
1999, como a personalidade do Século XX. E
em homenagem pelo Centenário do Ano Miraculoso e pelos 50 anos da morte de Albert Einstein, as Nações Unidas declararam 2005 o ano
Mundial da Física.
Você sabia? Mas talvez você não soubesse que a Teoria da Relatividade, publicada nos
cinco artigos de 1905, que trata dos fenômenos relativos a tempo e espaço, foi ampliada
em 1916 e passou a englobar a Relatividade
Geral, incluindo fenômenos ligados à gravitação. Nos anos seguintes, os cientistas se
empenharam em comprovar uma das principais implicações daquela Teoria: a curvatura
dos raios de luz quando passam por um campo gravitacional intenso como o do Sol. Mas,
para isso era preciso um eclipse solar – o que
se daria em maio de 1919. Dois lugares foram
escolhidos para a observação e pesquisas: a
Ilha de Príncipe, na costa ocidental da África, e
a cidade de Sobral, terra da mãe do Pr. José
Nogueira, no Ceará.
Na Ilha de Príncipe o mau tempo prejudicou
as observações, mas em Sobral a análise do
material coletado deu a comprovação da Relatividade Geral, em 6 de novembro de 1919 –
data histórica para físicos e astrônomos. Einstein escreveu: “O problema concebido por meu
cérebro incumbiu-se de resolvê-lo o luminoso
céu do Brasil”.

PROGRAMAÇÃO
SEMANAL DE NOSSA

IGREJA

Com o reinício das aulas do CBD, e das atividades
do Clube OANSE e Jovens Vencedores, a semana
de atividades de nossa igreja fica assim:

DOMINGO
09h • Escola Bíblica Dominical – EBD
18h • Culto de Adoração a Deus

SEGUNDA
19h • Koinonia (Reunião de Estudo Bíblico e Oração)

TERÇA
19h • CBD - Educação Cristã de Crianças

QUAR TA
19h • T.O.M. - Tempo de Oração por Missões
20h • CBD - Estudo Bíblico Cronológico

QUINTA
19h • CBD - Introdução ao Antigo Testamento

SEXTA
17h • CBD - Hebraico Bíblico II
18h • CBD - Grego IV
19h30min • CBD - Como Preparar Mensagens
Bíblicas.

SÁBADO
15h • Clube OANSE e Jovens Vencedores;
19h • Programação da Mocidade.
A BIBLIOTECA Evelyne e Thomas F. Willson
funciona de segunda à sexta, das 14 às 21h
horas. Responsáveis: Claudiana e Janeide.
O Ministério DORCAS se reúne aos
sábados em datas previamente anunciadas.

AGENDE E NÃO PERCA:
“FAZENDO MÉDIA COM A MÍDIA”
Na Koinonia do dia 19 de setembro,
vamos ter um estudo bíblico com o Pr.
Carlos Antônio Thompson Nogueira,
de São Paulo. Ele falará sobre a Mídia em
geral, seus perigos e como o crente deve se
precaver de suas sutilezas.
Convidamos toda a igreja para participar. É melhor que você se previna a fim de que não lhe aconteça o terrível FIAT (Fui Iludido Agora é Tarde).

Informissões
Boletim interno, semanal e gratuito da

IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA
AV. K, Nº 911 – PLANALTO DA BARRA - FORTALEZA - CE
TELEFONE DA IGREJA: (85) 3286.3330
TELEFONES DOS PASTORES:
PR. JOSÉ NOGUEIRA - 3214.1412 e 9122.7979
PR. JOAQUIM VIEIRA - 3294.1682 e 9995.9675
PR. LUIZ LINDOLFO - 3214.1807 e 8875.9719
WWW.CRISTOEVIDA.ORG.BR

N OTAS E N OTÍCIAS

SE VOCÊ PERDEU...
Se você perdeu o Culto de Abertura do Centro Bíblico discipular... Se você perdeu as duas
primeiras semanas de aulas do CBD... Porém,
não perca o semestre! Você ainda pode fazer a
sua matrícula e aproveitar esta grande oportunidade de colocar 2 Timóteo 2:15 em prática.
Estão sendo oferecidas as seguintes disciplinas, com os seus respectivos horários e professores:
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.

FAMÍLIAS EM PERIGO: CUIDADO!
Portanto, siga corretamente as seguintes instruções: Inscreva-se no Retiro de Casais, de
nossa igreja; Não perca esta data: 25 a 27 de
NOVEMBRO; Vá com o seu cônjuge ao Hotel
Don’Ana – Praia do Presídio; e Escolha o seu
apartamento: sem Ar Condicionado = R$ 240,00;
ou com Ar Condicionado = R$ 250,00.
Conheça o Pr. Almir Marcolino do Seminário
Batista do Cariri, que trará os Estudos Bíblicos.
Estude este importante assunto: “Família em
Perigo – Perigos que Rondam as Famílias”.
Ore para que Deus abençoe seu lar e seu
compromisso de Josué 24:15.

URGENTE:
NGUE!
PRECISAMOS DE SEU SA
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E AGORA, JOSÉ?
No retiro de jovens será
desenvolvido o tema acerca
das provações de José, filho de Jacó. Este
servo de Deus, em sua mocidade, enfrentou
lutas e obteve vitórias que servem de exemplo para os jovens de todas as épocas. O
retiro é direcionado para jovens (a partir de 15
anos). 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.
Data: 30 de SETEMBRO a 02 de OUTUBRO.
Tema: “José, Vitória apesar das lutas”
Taxa: 50 reais (incluindo o ônibus).
Local: Centro de Desenvolvimento Educacional 7 de Setembro - Pajuçara

OBREIROS E CAMPOS MISSIONÁRIOS
DE NOSSA IGREJA
O Pr. Eduardo Vieira está preparando uma série
de estudos para o Tempo de Oração por Missões
(TOM), para setembro. Vamos conhecer melhor
todos os missionários de nossa igreja, seus campos de trabalho e suas necessidades e desafios.
O TOM acontece todas as quartas-feiras, das 19
às 20 horas.

PRECISA-SE!
Precisamos de todos os jornais, revistas, caixas e embalagens de ovos que pudermos conseguir. O Ministério de Artes Dramáticas está
planejando duas grandes peças. A primeira será
uma peça evangelística para a programação do
Dia dos Vivos, e a segunda será uma superprodução para o período de carnaval de 2006. E
vamos precisar de muitas revistas, jornais, caixas de ovos e caixas de papelão. Traga para a
igreja e entregue ao Augusto ou ao Bebeto.

O DIA DOS VIVOS
CAMPANHA EVANGELÍSTICA
Continuamos no trabalho de confecção de rosas e iniciamos o projeto da Peça de Teatro. Pretendemos, se Deus quiser, realizar de forma impactante uma cruzada evangelística para alcançar de forma efetiva todas as casas nas circunvizinhanças de nossa igreja. Agradecemos a Deus
pela voluntariedade dos irmãos e irmãs em trabalhar com tanto amor e dedicação a fim de salvar
os perdidos. E também fica um desafio de oração:
Oremos para que possamos alcançar 15 mil lares. Que Deus nos faça sempre sensíveis à Sua
vontade e fiéis na Sua obra!

