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AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

Integridade
NO ENSINO, NA APRENDIZAGEM E NA OBEDIÊNCIA
Daniel 1:8 “Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se...”.
O estudo da revelação divina, ao longo
da história, mostra que Deus falou através
da liderança espiritual por Ele constituída. E
que assim exigia atenção e obediência integral do povo.
No Antigo Testamento O SENHOR falou
ao povo de Israel através dos profetas.Eles
eram os veículos da mensagem revelada
por Deus. Observemos a referência em
Êxodo 20:22: “Então, disse o SENHOR a
Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel...”
Conforme o versículo, Deus diz algo ao
profeta que diz ao povo. E o povo tinha o dever de ouvir (“Em tudo que vos tenho dito,
andai apercebidos”- Êxodo 23:13). Faz-se
necessário enfatizar que a ordem expressa é
andar apercebido de tudo. O povo não poderia viver alienado quanto ao que Deus falava
por meio do profeta e nem escolher qual princípio que ia obedecer e qual ia negligenciar.
No período de infância da Igreja, Deus
constituiu uma liderança apostólica e profética. Estes líderes eram porta-vozes de Jesus Cristo e estabeleceram o fundamento
da Igreja (Efésios 2:20; Atos 2:42). Da mesma forma como no Antigo Testamento, eles
recebiam e comunicavam uma palavra inspirada por Deus. Na I Epístola de Pedro, foi
registrado “que nenhuma profecia provém
de particular elucidação; por que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito
Santo”(1 Pe 1:20,21).
Por meio da pena inspirada do apóstolo
Paulo, foi declarado que o mistério de Cristo
foi revelado pelo Espírito Santo “aos seus
santos apóstolos e profetas”(Efésios 3:5).
Essa liderança era o veículo da revelação
divina nos primeiros anos da Igreja. Com a
conclusão do Novo Testamento a palavra

profética atingiu a sua perfeição, as revelações cessaram e os apóstolos e profetas
saíram de cena. O apóstolo João escreveu
o último livro das Escrituras, o Apocalipse.
No período normal da Igreja (após a formação do Cânon), a sublime tarefa de proclamação da revelação final, a Bíblia, repousou sobre a liderança pastoral, que,
dessa forma, continuou o ministério do profeta de outrora. Os pastores e mestres,
como instrumentos de Deus para anúncio
da verdade, têm seu ministério caracterizado pelo dever de ensinar tudo que
Deus revelou através da Sua suficiente e
infalível Palavra. A Bíblia é enfática quanto a
seriedade com que todos devem encarar
esse ministério. O líder espiritual deve ser
acatado com o maior apreço e consideração e merece o respeito, a obediência e
submissão de suas ovelhas (1 Tessalonicenses 5:12; Hebreus 13:17). Daí a necessidade do bom preparo e fidelidade séria
dos pastores.Isso é bastante natural, pois o
Senhor Jesus disse que as ovelhas ouvem
a voz do seu pastor e o seguem, mas de
modo nenhum seguirão o estranho (João
10:1-18). A voz do pastor - que deve falar
de acordo com os oráculos de Deus - é a
voz usada pelo Soberano Pastor para guiar
e aperfeiçoar a Sua Igreja. Além dessas
considerações acerca da maneira como O
SENHOR usa a liderança pastoral como um
canal pelo qual a Sua Palavra é transmitida,
é importante notar que a responsabilidade
do rebanho para com o ensino, semelhantemente ao tempo da Velha Aliança, continua sendo a atenção e obediência a tudo
revelado por Deus.
As igrejas devem andar apercebidas de
todo princípio revelado por Deus em Sua
Palavra. Este ensino permeia a Bíblia intei-

ra, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Leiamos atentamente o Evangelho de Mateus 28:1820: “Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo:
Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as
coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou
convosco todos os dias até à consumação do
século”. Portanto, a grande comissão não requer
apenas evangelismo, mas também ensino. A tarefa não acaba quando o perdido recebe a Cristo
como Salvador. Também não é suficiente ensinar
ao convertido a guardar algumas coisas, mas,
todas as coisas que Jesus havia ordenado. O
verdadeiro discípulo é aquele que aprende a guardar todo o conteúdo de Seu ensino.
Em Judas 3, o Espírito Santo exorta a Igreja “a
batalhar, diligentemente, pela fé que de uma vez
por todas foi entregue aos santos”. A fé expressa
nesse versículo, pela qual devemos guerrear, é a
doutrinária. O versículo em questão pode ser comentado da seguinte maneira: “lutar pelo conjunto
de verdades definitivamente entregue, do qual nada
se deve subtrair e ao qual nada se deve acrescentar”. Todo princípio dado pelas Escrituras,
então, deve ser crido e defendido por todo verdadeiro cristão. Qualquer argumento contrário é
mediocridade e rebelião contra Deus. Também
constatamos em 2 Timóteo 3:16 que “toda Escritura é inspirada por Deus”. Daí concluímos que
não há porção da Bíblia menos ou mais inspirada
que outra. Assim, não há doutrina menos importante ou passível de ser negligenciada, visto que
toda doutrina bíblica tem a sua origem em Deus.
Desta forma, a Bíblia é radical, e o líder e a Igreja
fiéis não podem nunca deixar de ser também
radicais.O rebanho de Deus deve sempre desejar uma liderança que proclame tudo ensinado por
Deus e não apenas aquilo que lhes convém. As
ovelhas também devem rejeitar tudo que ultrapassa aos princípios bíblicos, pois, importa-lhes
permanecerem firmes, guardando todo depósito
que lhes foi confiado (2 Tessalonicenses 2:15; 2
Tm 1:14). Como disse Tozer: “se eu aceitar qualquer outra coisa além das Escrituras estarei sendo enganado e roubado”. Uma igreja madura e fiel
não ouve mandamentos produzidos pela mente
humana, pois o seu compromisso é com aPalavra e não com doutrinas de homens. Andar apercebido de tudo que Deus revelou pela Palavra
continua sendo o dever do Seu rebanho. A obediência integral aos princípios bíblicos sempre foi e
nunca deixará de ser uma questão vital para a
verdadeira igreja de Jesus Cristo.
As igrejas modernas vacilam quando adotam
uma filosofia de obediência parcial aos princípios
da Palavra de Deus. Muitos pastores e igrejas
estão adaptando as Escrituras aos seus métodos ou maneiras de pensar e servir. Alguns “cren-

tes” não gostam quando os pastores insistem em
falar a verdade, não traindo o ensino escriturístico em troca de sucesso e popularidade. Já outros aplaudem e vão à procura de pregadores
que deixam os preciosos ensinamentos de Deus.
Haverá sempre os que trocam o Maná da Palavra
de Deus por migalhas materiais, ou seja lá o que
for, alargando ainda mais o desordenado e negligente movimento de união de denominações –
que cresce a cada vez mais. As mensagens desses púlpitos omitem doutrinas bíblicas para não
causar incômodo ao rebanho.Os seus “profetas”
são flexíveis e trazem encorajamento ao erro ao
invés de exortação; os seus “apóstolos” ensinam
a tolerância com doutrinas erradas e promovem
sempre a paz a qualquer custo. Porém nunca
mencionam o combate aos falsos ensinos. Nunca
ensinam a separação eclesiástica e a guerra contra a doutrina errada; os seus pastores pregam
adocicados sermões e nunca conduzem a igreja a
uma autêntica luta pela fé; a mentalidade pragmática dirige os seus “abençoados” e “bem sucedidos” trabalhos enquanto os mascaram para a verdade. A obediência integral à Palavra está longe de
seus corações, embora muitos não admitam.
A fidelidade às Escrituras é uma questão de
tudo ou nada. Isto significa que aqueles que não
estão dispostos a pelejar pela obediência integral
aos princípios bíblicos estão desqualificados para
a verdadeira luta pela sã doutrina. Aqueles que
não querem permanecer com a bandeira hasteada em prol da verdadeira luta pela fé não estão
sendo fiéis e íntegros à Palavra do SENHOR Deus.
Contudo, a atual onda de insubmissão à Palavra de Deus já havia sido preanunciada pelo Espírito Santo: “Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, cercar-se-ão de
mestres segundo as suas próprias cobiças, como
que sentindo coceira nos ouvidos; e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às
fábulas”. Que a nossa liderança espiritual, em
contraste com os infiéis, continue pregando a
Palavra, instando quer seja oportuno quer não,
corrigindo, repreendendo, exortando com toda longanimidade e doutrina; e todos nós, sem exceção, estejamos firmes em um só espírito e uma
só alma, lutando juntos pela fé evangélica e que
em nada estejamos intimidados pelos adversários (2 Timóteo 4:1-5; Filipenses 1:27-30). Consideremos, portanto, as palavras de Jesus Cristo:
“Venho sem demora. Conserva o que tens, para
que ninguém tome a tua coroa” (Apocalipse 3:11).
Maranatha, Vem, Senhor Jesus!
NOTA: Este texto não é meu. Ele é uma adaptação e
coletânea de vários pensamentos de líderes fundamentalistas. Este desenvolvimento da fidelidade bíblica no ensino, na
aprendizagem e na obediência é fruto de reflexão, estudos e
mensagens de pastores e teólogos que ao longo dos séculos,
na história da Igreja Cristã, têm perseverado na sã doutrina.

Aos pés de Lucas

PR. JOSÉ NOGUEIRA

Lucas, o “médico amado” (Colossenses
4:14), amigo íntimo e companheiro de Paulo, foi
provavelmente o único autor gentio no Novo Testamento. Nada sabemos de sua vida, nem de
sua conversão, a não ser que ele não foi testemunha ocular da vida de Jesus (Lucas 1:2).
Embora médico por profissão, foi um grande
evangelista, escrevendo um Evangelho e Atos,
acompanhando Paulo na obra missionária, e
estando em companhia desse apóstolo na época do seu martírio (2 Timóteo 4:11).
Na introdução do Evangelho, Lucas afirma
que seu trabalho foi estimulado por outras obras
(1:1), que consultou testemunhas oculares (1:2),
e que selecionou informações (1:3), sob a direção do Espírito Santo, para instruir Teófilo quanto à fidedignidade da fé (1:4).
O Evangelho de Lucas se inclina para todos
os gentios. Outra característica peculiar é o interesse de Lucas por pessoas particularmente
(Zaqueu, o ladrão arrependido, o filho pródigo,
etc), e também o destaque às mulheres (capitulos 1, 2, 7, 8, 10, 21, e 23). Este é o Evangelho
do compassivo Filho do Homem que oferece
salvação a todo o mundo, por isso 19:10 é o
versículo-chave: “Porque o Filho do homem
veio buscar e salvar o perdido.”
Lucas registra parábolas comoventes, deixando-nos boquiabertos com a forma simples e
incisiva da narrativa de Jesus Cristo. A Parábola do Bom Samaritano (Lucas 10: 25-37), toda a
cor e a contundência do Seu estilo podem ser
vistas aqui. Através dela Jesus responde à pergunta: Quem é o meu próximo?
Vejamos esta parábola contada usando termos contemporâneos:

Lá estava o corpo caído na estrada. Estaria
morto? Com certeza era mais uma vítima dos
assaltantes de rua. Pelo visto fazia tempo que
estava ali. Duas pessoas muito religiosas já haviam passado. Mas haviam evitado, talvez para
não se sujarem, ou (quem sabe?) talvez com
receio de que os assaltantes ainda estivessem
por perto. Aproximou-se o estrangeiro. Abaixouse sobre o ferido e colocou seu ouvido sobre o
peito da vítima. Sentiu que o homem ainda estava vivo. Ministrou-lhe os primeiros socorros e o
levou a um hospital. No hospital, para que pudessem receber o ferido, teve que pagar uma
alta importância como caução, embora nem o
conhecesse. Tratou bem e pagou a conta daquele homem, mesmo sabendo que nunca seria
reembolsado.
Agora vamos extrair algumas lições:
Três filosofias estão claras nessa parábola.
A primeira filosofia é a dos assaltantes, resumida nessas palavras: “O que é meu, é meu; o
que é teu será meu, se eu puder tomar de ti”.
A segunda filosofia é a dos religiosos, que se
resume assim: “O que é meu é meu; o que é teu
é teu, se tu puderes defendê-lo”.
Mas a terceira (é a filosofia de Cristo e que
deve ser também a de todo crente) se resume
no seguinte lema: “O que é teu é teu; e o que é
meu será também teu, se tu realmente precisares”. Este é o próximo!
Na estrada da vida os assaltos continuam e
o número de violência e o egoísmo crescem
assustadoramente. O que não cresce em proporção igual é o número de bons samaritanos –
os verdadeiros próximos, segundo Jesus Cristo.
Qual tem sido a sua filosofia?

NOSSA PROGRAMAÇÃO SEMANAL
Domingo 09h
18h
Segunda 19h
Terça 19h
Quarta 19h
20h

•
•
•
•
•
•

Escola Bíblica Dominical – EBD
Culto de Adoração a Deus
Koinonia (Reunião de Oração)
CBD - Educação Cristã de Crianças
Tempo de Oração por Missões
CBD - Estudo Bíblico Cronológico

Quinta 19h • CBD - Introdução ao A.T.
Sexta 17h • CBD - Hebraico Bíblico II
18h • CBD - Grego IV
19h30 • CBD - Como Preparar Mensagens
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 21 horas.
O Ministério DORCAS se reúne aos sábados em datas previamente anunciadas.
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N OTAS E N OTÍCIAS

MINISTÉRIO DORCAS

DIA DOS VIVOS - 02 de Novembro

Apresentamos três maneiras através das quais
você pode dar uma efetiva e abençoada ajuda para
o trabalho de assistência social de nossa igreja:
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.

ALVO: ALCANÇAR 50 MIL PESSOAS
Todos os anos aproveitamos o
Dia dos Finados para levar uma palavra de consolo e de esperança para
todas as famílias de nossa região. Estamos seguindo alguns passos.
1 - Primeiramente começamos o trabalho de confeccionar 15 mil rosas, num
lindo jarrinho com a inscrição: Cristo é Vida.
2 - Estamos também ensaiando uma peça
de teatro evangelística para apresentar naquela data.
3 - Vamos fazer 15 mil etiquetas-convites e providenciar 50 mil folhetos especiais.
4 - 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.

PRÓXIMA
SEXTA-FEIRA
“JOSÉ, VITÓRIA APESAR

DAS LUTAS”

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 ano
s).
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).
SAÍD
A DOS ÔNIBUS ÀS 20
H. NA SEXTA-FEIRA

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.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Faltam apenas
5 edições para
atingirmos o
histórico nº 600 do 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)

FAMÍLIAS EM PERIGO: CUIDADO!
Portanto, siga corretamente as 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.
• 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.

AÇÕES DE GRAÇA I
Estávamos orando pela apresentação da Tese
de Mestrado do Linhares. Agora podemos render
graças ao SENHOR Deus, pois no dia 19, houve a
defesa da tese, e o irmão Linhares recebeu a nota
máxima (10 com louvor). Também continuamos orando pela nova família formada pelo Linhares e Ariane,
ontem. Esperamos que sempre recebam do SENHOR JESUS grandes 10, com louvor para Ele!

AÇÕES DE GRAÇA II
Agradecemos ao SENHOR Deus por ter levantado irmãos para orar e ajudar à família do Carlito e
Lucinha neste momento em que atravessam situação difícil após o fechamento de sua imobiliária.
Informamos que conseguimos levantar a quantia
prevista e já repassamos ao casal. Louvamos a
Deus por todos que ajudaram, orando, dispondose, contribuindo e apoiando. Oremos para que
Deus seja glorificado e para que tenhamos sempre sabedoria e discernimento para saber como
ajudar em situações assim tão difíceis.
Obs.: Como alguns irmãos só poderão contribuir
de forma parcelada - e como o repasse da quantia
era urgente - pegamos emprestado o que faltava e
vamos repondo conforme as ofertas forem dadas.

