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AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

DIÁRIO
de sábado
á noite
Ufa, querido Dário, que sábado!
Acordei-me cedo e fiz um devocional
maravilhoso. Aproveitei e fiz uma revisão
da mensagem de domingo à noite. Lembrei-me da expressão “SELVA” que o Pr.
Eduardo usou e recordei o texto bíblico
estudado: 2 Timóteo 2:1-5. Foi bom revisar que “O Bom Soldado” está disposto a
sofrer pela causa (vs. 1-3), que não pode
perder tempo (vs. 4) e que tem que agir
dentro dos padrões (vs. 5). Eu, como bom
soldado de Cristo, preciso conhecer bem
as ordens do meu General – que é Cristo –
assim tenho que estudar a Palavra de Deus,
e estar disposto a obedecer às Suas ordens. Fiquei impressionado com a história
que o missionário contou sobre o soldado
que depois do treinamento na selva tem que
matar o cachorro que o auxiliou. É a exigente prova de sua fidelidade às ordens recebidas. Eu fiquei a pensar no que estou disposto a renunciar por causa da minha fidelidade ao meu Senhor Jesus Cristo. E aproveitei para orar pelos nossos missionários, pastores e diáconos. Foi um devocional precioso!
Ah, depois fui com a turma da igreja para
a praia. Foi muito bom o passeio. Tivemos
boas conversas, e o futebolzinho de praia foi
revigorante. Cheguei em casa com uma fome
de leão. E à tarde dei um pulinho na igreja e
ajudei aos manos da liderança da Mocidade
na decoração e no preparo da programação
para a noite. Valeu a pena! Foi uma bênção: o
louvor, as atividades especiais, e a mensagem sobre comunhão que o pastor de São
Paulo trouxe foi mesmo muito edificante.
Cheguei em casa cedo. E me lembrei

[

Continuamos desenvolvendo
o tema de setembro
OS ÍNTEGROS DE CORAÇÃO,
baseado em Daniel 1:8
“Resolveu Daniel firmemente
não contaminar-se...”.

]

que o filme anunciado parecia ser bom. Agora estou aqui – no meu sofá predileto, e o
filme está prestes a começar. Só espero
que não seja muito longo, pois amanhã é o
DIA DO SENHOR e quero estar bem disposto para ir à Escola Bíblica Dominical.
O filme começou, querido diário. Parece
ser bom mesmo. Atores e atrizes famosos
– uma super-produção. É impressionante
como fico atento. O diretor faz um enredo
tão bom que consegue captar toda a minha
atenção. A primeira parte é sempre a mais
comprida. A TV faz isso para nos prender
ao filme. Ela quer a minha audiência e a minha fidelidade. A segunda parte esta iniciando. Huum... um casal de namorados se beija, dentro de um carro. Começam carícias e
cenas de nudez... CLIC! Desligo a TV. É
uma questão de princípios e de coerência
com a minha fé. Olhei mais do que eu devia.
Não nego. Agora fico a pensar como será o
desfecho da história. Tentação... Ligo a TV
novamente ou não? Penso no profeta Daniel. Recordo do tema de setembro OS ÍNTEGROS DE CORAÇÃO, e me vem à mente
Daniel 1:8 (“Resolveu Daniel firmemente não
contaminar-se...”).
Jesus venceu. Da história daquele filme
vou ficar sem saber o fim. Graças a Deus!
Pensamentos continuam fervilhando na
minha cabeça. Decido, então, pegar a minha Bíblia. Tem uma passagem em 2 Coríntios que trata justamente deste problema.
Encontrei. Está no Capítulo 7, versículo 1:
“Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor”.

Vou fazer algumas anotações sobre o que este
texto me ensina:
“Amados” – Que termo carinhoso o Espírito Santo usa nessa epístola de Paulo; Como é bom saber
que Deus me ama e que se interessa por mim.
“Tais promessas” – Quantas promessas maravilhosas temos: a vida eterna, ser membro da
família de Deus, ter o Espírito Santo presente e
para sempre comigo. Saber que Deus é o meu
Pastor e que nada, realmente, me fará falta Salmo 23!
“Purifiquemo-nos” – Também neste aspecto
quero ser bem prático. Devo sondar a minha consciência. Em que devo purificar o meu coração? É
hora de colocar em prática 1 João 1:9 (“Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de
toda a injustiça”). Reconheço que deixei minha
mente envolver-se com coisas que desagradam

a Deus. Confesso o meu pecado. Arrependo-me.
“Aperfeiçoando a santificação” – Aqui vejo
que este é o meu grande desafio, como crente no
Senhor Jesus. Santificação quer dizer “separação” de tudo que é errado. Creio que devo dar
mais CLICs em minha vida. CLIC em certas conversas. CLIC em alguns pensamentos. CLIC em
algumas companhias. Devo me separar do mal,
me santificar.
“No temo do SENHOR” – Aqui está o ponto
central. Devo amar e respeitar o meu Deus.
Sabe que horas são, querido diário? Mais de
uma hora da manhã. Já deve ter terminado o Super-Cine. Eu o perdi. Mas ganhei um SUPERDEVOCIONAL! Vou pegar a lista de oração da
Koinonia e orar pelos meus irmãos e amigos.
Boa noite, Senhor Jesus. Certamente vou
dormir e sonhar com as tuas maravilhosas
promessas!

PENSEI QUE VOCÊ TINHA DITO...

PR. JOSÉ NOGUEIRA

Um cidadão acordou no meio da noite por
ouvir um som de tentativa de arrombamento na
porta dos fundos de sua residência. Ele levantou e viu as sombras de um ou dois homens que
estavam forçando a porta da cozinha. Ele rapidamente pegou o celular e ligou para polícia.
Comunicou seu endereço e que havia pelo menos dois homens tentando arrombar sua casa.
O oficial de polícia, do outro lado da linha, comunicou que naquele momento não havia nenhuma viatura disponível. E que ele aguardasse,
pois assim que pudesse seria enviada uma viatura para lá.
- Aguardar? bravejou o homem – Como esperar? Estão forçando a porta de minha casa! E
como ficaria a minha família? Por favor, venham
imediatamente!
- Sinto muito, disse o oficial – Mas, mas no
momento não temos nenhuma viatura disponível! Mas, está registrada a ocorrência, assim
que pudermos, tomaremos as providências.
Um minuto depois, o cidadão ligou novamente:
- Quero comunicar que os ladrões invadiram
a minha casa. Mas quando arrombaram a porta,
eu estava com a minha escopeta e atirei no primeiro que entrou. Acertei dois balaços de calibre 12 nele, e agora o que eu faço?
Nem três minutos depois, começaram a ouvir sons de sirene da polícia vindos de toda parte. Velozes viaturas chegavam, policiais cercavam a casa e pulavam os muros. Helicóptero
sobrevoando e iluminando o quintal da casa. Uma
equipe de TV chegou. E uma equipe dos Direitos Humanos veio e logo se apressou para inspecionar o local.
Dois ladrões, assustados e confusos, lamen-

tando o azar deles, pois pensavam “será que
viemos logo assaltar a casa do governador?”,
foram presos, encurralados no quintal.
O oficial procurou o dono da casa. E, vendo
que não havia nenhum corpo de bandido estendido no chão, perguntou:
- Eu pensei que o senhor tinha dito que havia
atirado num dos bandidos...?
O cidadão olhou para ele e respondeu:
- Eu pensei que o senhor tinha dito que não
havia nenhuma viatura disponível...?
APLICAÇÕES DESTA HISTÓRIA
1 - As pessoas dão prioridade ao que querem
realmente priorizar. Nós como crentes estamos
dando a primazia de nossa vida, de nosso tempo e de nosso talento ao SENHOR Deus. O
Shemah (“Ouve, Israel”) de Deuteronômio, Capítulo 6, nos ordena colocar o SENHOR Deus
como o primeiro em tudo de nossa vida.
2 - É uma triste constatação de nossa realidade social. Há uma falta de segurança tremenda
em nossa sociedade. Observamos todos os
dias pelos noticiários como os cidadãos estão,
praticamente, nas mãos dos bandidos. Precisamos mais do que nunca colocar nossa confiança no SENHOR Deus e fechar bem as portas – Salmo 127.
3 - Outro lamentável fato é sabermos como a
sociedade inverte valores. A vida do marginal vale
muito mais do que a do cidadão de bem. Quando
a família do cidadão corria perigo, não havia nenhuma viatura disponível. Só foi o cidadão dizer
que havia atingido o bandido, num instante apareceram viaturas, helicópteros, TV e os Direitos
Humanos. Estudemos Isaías 5:20 e vejamos
como é catastrófica a inversão de valores!

RELEMBRANDO O TOM (14/09/2005)

TEMPO DE ORAÇÃO POR MISSÕES (TODAS AS QUARTAS-FEIRA ÀS 19H)
PR. EDUARDO VIEIRA

DESAFIOS À IGREJA
João 4:31-38

Neste precioso texto da Palavra, o Senhor Jesus coloca
alguns desafios à sua igreja. São as lições tiradas do
encontro com a mulher junto ao poço de Jacó, em Samaria.

I. UMA IGREJA COM SUBMISSÃO
1) “A minha comida consiste em fazer a vontade
daquele que me enviou, e realizar a sua obra”; V.34
2) O coração de Jesus era submisso à vontade
do Pai .( Mt 26.39 - Indo um pouco diante, prostrouse sobre o rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se
possível, passe de mim este cálice! Todavia, não seja
como eu quero, mas como tu queres.)
3) Submissão nos leva a uma vida no foco de
Deus, no centro da sua vontade, na intimidade com
Deus. Deus quer nos encontrar com resistência zero.
A submissão nos conduz ao quebrantamento. Um
coração quebrantado agrada ao coração de Deus
(Sl 51.17 - Os sacrifícios para Deus são o espírito
quebrantado; a um coração quebrantado e contrito
não desprezarás, ó Deus.) Submissão é o barro se
rendendo totalmente ao oleiro (Jr 18).
II. UMA IGREJA COM VISÃO
1) “Erguei os vossos olhos e vede;” (vs. 35)
2) Jesus tinha visão (Mt 9:36 – Vendo ele a multidão, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não
têm pastor.)
3) Nosso Deus é um Deus de visão (Sl 113:5-6 –
Quem é como Senhor nosso Deus, que habita nas
alturas, que se curva para ver os céus e a terra?)
4) A igreja precisa ver os campos que já estão
brancos para a ceifa. Há muitos frutos maduros, há
muitas portas abertas, há muitos com fome de Deus.
Erguer os olhos para ver além dos muros, além das
fronteiras, ver mais longe. Quando levantamos os olhos,
vemos os recursos de Deus (Salmo 121). Precisamos
ver como as águias e não como os pardais. Queremos ter a visão de Carey, Wesley e tantos outros
homens e mulheres de Deus.
III. UMA IGREJA COM SENTIMENTO
DE URGÊNCIA
1) “Os campos já estão brancos para a ceifa “;
2)Vivemos um tempo de urgência. Hoje tudo
acontece muito depressa. As drogas são transportadas em avião a jato, também o pecado. A TV
coloca dentro dos lares todo o seu lixo em frações
de segundos. A Palavra de Deus precisa ir à mesma velocidade. O rádio, a TV, a página impressa
devem ser também utilizados na propagação e difusão do evangelho;
3) A seara está madura, os ceifeiros são poucos.
(Jo 9:4 - Devemos fazer as obras daquele que me
enviou enquanto é dia. A noite vem, quando nin-

guém pode trabalhar.) (Am 8:11-12 – Vem dias, diz o
Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra,
não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir
as palavras do Senhor.Andarão errantes de mar a
mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte,
buscarão a palavra do Senhor e não acharão.) Como
o mundo está com fome de Deus! Creio que nunca em
toda a história houve uma busca tão desesperada de
Deus como nestes dias em que vivemos. O ser humano
traz em si um vazio que só Jesus Cristo pode preencher.
4) Não temos mais tempo a perder com discussões frívolas, com coisas de somenos importância,
é hora de entendermos quais são as prioridades do
coração de Deus.
A igreja não pode correr atrás dos seus próprios
interesses nem andar no seu próprio ritmo. Ela precisa estar sujeita ao seu Senhor, ter a sua visão e sentir
a mesma urgência no coração. (vs. 34 – Jesus lhes
disse: A minha comida é fazer a vontade daquele
que me enviou, e realizar a sua obra.)
ORAÇÃO MISSIONÁRIA:
I - PR. JOAQUIM VIEIRA e Maria de Lourdes Vieira
Ministério: Pastor-assistente na Sede da Igreja
1. Tratamento da Lourdes (quimioterapia), ela tem sentido
fortes dores na garganta.
2. Ministério:
a) Direção de Deus para o ministério
b) Agradecer a Deus, pois no dia 01/10 ele será liberado do
serviço (secular)
II - PR. FRANCISCO NOGUEIRA e Fátima Raquel
Ministério: Evangelista da Congregação da Taíba - São Gonçalo do Amarante - CE
1. Casa própria
2. Pelo curso de homilética, no CBD - em Fortaleza.
3. Sabedoria para seu ministério
4. Terreno para a construção de um novo templo
5. Conversão dos familiares
III - PR. EVARISTO e Luciana
Ministério: Evangelista da Congregação de Morada Nova - CE
1. Pelo crescimento espiritual
2. Pelos novos convertidos, discipulado e batismo
3. Pelo novo trabalho na zona urbana
4. Pela formação do coral infantil e programações especiais
do segundo semestre
5. Pela saúde da família do Pr. Evaristo e seus estudos no C.B.D.
6. Por recursos para a reforma do piso da congregação
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N OTAS E N OTÍCIAS

CASAMENTO DE ARIANE & LINHARES

CAMPANHA EVANGELÍSTICA

A nossa igreja recebeu o Convite
para Cerimônia de Casamento de
nossos irmãos. Será no dia 24 de
SETEMBRO (próximo sábado),
às 17 horas. Estejamos desde
já orando por mais uma família
que é formada através do ministério de nossa igreja.

ALVO: ALCANÇAR 50 MIL PESSOAS
Todos os anos nós transformamos o Dia dos Finados (02 de novembro) em “O Dia dos Vivos”). E aproveitamos aquela sugestiva data para
levar uma palavra de consolo e de esperança para todas as famílias de nossa região. Neste ano estamos seguindo alguns passos. Primeiramente começamos o trabalho de confeccionar 15 mil
rosas, num lindo jarrinho com a inscrição: Cristo é
Vida. Estamos também ensaiando uma peça de
teatro evangelística para apresentar naquela data.
Vamos fazer 15 mil etiquetas-convites e providenciar 50 mil folhetos especiais. No dia 02 de
novembro formaremos dezenas de equipes que
visitarão uma por uma todas as casas dos conjuntos vizinhos à nossa igreja: Planalto da Barra,
Nova Assunção, Bancários, Beira-Rio, Polar, Vila
Velha e adjacências. Em cada casa, pessoalmente entregaremos um jarrinho com uma flor, o convite e os folhetos evangelísticos. Faremos evangelismo pessoal e convite para assistir à peça de
teatro. Estamos nos preparando, mas a vitória
vem apenas do SENHOR - Provérbios 21:31.

POSSO FAZER MAIS?
Às vezes o Espírito Santo nos incomoda sobre como podemos fazer mais para a obra do
SENHOR Deus. Quanto à obra de Assistência
Social, liderada pelo Ministério Dorcas, podemos
dar três maneiras através das quais você pode
dar uma efetiva e abençoada contribuição:
1 - Combinando, previamente, com a liderança
das Dorcas a sua doação mensal de alimentos;
2 - Quando tiver e for possível, doar móveis usados e eletro-domésticos que não lhe são mais úteis;
3 - Tendo uma boa vontade e procurando sempre ver as pessoas que moram mais longe de
nossa igreja a fim de oferecer uma carona amiga.
Principalmente as pessoas mais idosas e as senhoras sentem muita dificuldade para voltar para
suas casas após as programações da igreja.

“JOSÉ, VITÓRIA
APESAR DAS LUTAS”
CONTAGEM REGRES
SIVA
FALTAM APENAS TR
ÊS SEMANAS
No retiro de jovens des
te ano será desenvolvido o tema ace
rca das provações,
tentações e vitórias 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).
Data: 30 de setembro
a 02 de outubro.
Local: Centro de De
senvolvimento Educacional 7 de Setembro
- Pajuçara
Taxa: 50 reais (incluin
do o ônibus).

DIA DAS CRIANÇAS
Vamos fazer um lindo passeio com as crianças de nossa igreja no dia 08 DE OUTUBRO.
Iremos visitar um castelo e um sítio. Será um dia
inteiro com programações especiais (lanche e almoço, trilha ecológica, banho de piscina, visita ao
castelo, culto especial para as crianças, esportes, brinquedos e muito mais). A taxa incluindo
tudo isso, e mais ônibus de ida e volta, é de apenas 10 Reais. Os pais e responsáveis poderão ir
também. Façam as suas inscrições com as professoras da EBD, Culto Infantil e Clube Oanse.

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 na Praia do
Presídio.
• Escolha o seu apartamento: Apto. sem Ar Cond.
= R$ 240,00; ou Apto. com Ar Cond. = R$ 250,00.
• Conheça o Pr. Almir Marcolino do Seminário Batista do Cariri, que trará os Estudos Bíblicos.
• Estude este importante assunto: “Perigos que
Rondam as Famílias”.
• Ore para que Deus abençoe seu lar e seu compromisso de Josué 24:15.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Estamos nos
aproximando do
histórico nº 600
de nosso INFORMISSÕES.
O diácono Roberto vai preparar uma edição
especial para registrarmos este feito e darmos
glórias ao SENHOR Deus. Participe. Faça o seu
artigo, sua poesia, sua contribuição. Maiores
informações podem ser obtidas com o irmão
Roberto Santos. (robeerto@uol.com.br)

