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TEMA DO MÊS DE DEZEMBRO

OS HERÓIS DA FÉ
Por volta do Século XV a.C., o povo de
Israel estava no Egito e precisava ser libertado da tirania da escravidão egípcia e ser
conduzido à Terra da Promessa. Era necessário um líder. E Deus despertou Moisés!
No Século VIII a.C., o povo de Deus precisava fortalecer sua esperança nas profecias acerca da vinda do Messias - o Maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da
Eternidade e Príncipe da Paz. Era necessário um profeta. E Deus despertou Isaías!
No primeiros anos da Era Cristã, as
pessoas precisavam saber que o Messias
havia chegado, pois “o Verbo se fez carne
e habitou entre nós” na pessoa de Jesus
Cristo. O povo precisava saber e aceitar
“O Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo”. Era necessário um precursor. E
Deus despertou João Batista!
Na primeira metade do primeiro século,
o mundo tinha a necessidade de ouvir o
Evangelho que anunciava a morte expiatória de Cristo e o poder de Sua ressurreição. A obra de Jesus Cristo já havia sido
realizada, a salvação era possível e acessível a todos que a ouvissem e cressem.
“Os confins da terra” careciam dessa tremenda boa-nova. Era necessário um missionário. E Deus despertou Paulo!

No Século XVI, no fim da Idade Média, o
Cristianismo estava repleto de heresias pagãs e superstições vãs. Todos que entenderam esses erros e tentaram mudar foram
perseguidos e mortos pelo próprio poder religioso que irradiava de Roma. Era necessário um homem que fosse ao mesmo tempo
um excelente teólogo conhecedor das Escrituras e um homem de coragem férrea e
ousadia indômita. E Deus despertou Lutero!
Sempre foi e sempre será assim. É impossível analisar a história sem Deus. É Deus o
Criador e o Mantenedor, pois tem a história em
Suas mãos. Ele é o Senhor da História. Em
todo o Seu plano, havia a intervenção dEle
mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Jesus
Cristo é o centro da História. Tudo foi feito
por Ele, por meio dEle e para Ele, como diz
Colossenses 1:15-17. E Jesus Cristo, tendo consumado Sua obra salvadora, usa
Seus servos para vivê-la, anunciá-la e
fazê-la viva em cada geração até à
consumação de todas as cousas!
É o Senhor Jesus Cristo Quem chama
Seus escolhidos, santifica-os, capacita-os
com dons, e desperta-os para a obra que
Ele mesmo designa.
Neste último período do ano, vamos
dar uma ênfase especial aos “Heróis da
Fé”. E, se Deus quiser, vamos entender
que nesta geração, nós somos os convocados para realizar o plano de Deus!

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

QUATRO EVENTOS MARCANTES
Sempre damos graças ao SENHOR nosso de promoveu um Culto Evangelístico ao ar-livre na
Deus ao testemunharmos Sua maravilhosa graça Praça do Conjunto Polar. Organizaram tudo. Conseem nos conceder a alegria de participarmos de guiram autorização da prefeitura, através de um abaiprogramações tão significativas, edificantes e aben- xo-assinado dos moradores das imediações. E fizeçoadas. Apesar das correrias do fim de ano (tra- ram um autêntico out-door da pregação do Evangebalhos extras, intensificação de provas e trabalhos lho do Senhor Jesus Cristo. Ouvi testemunhos de
escolares e outras responsabilidades que surgem que foi uma grande bênção o Culto Evangelístico.
nesta época), nós, como igreja, tivemos o privilégio
E no último fim de semana (25 a 27 de novemde usufruir do servir e desfrutar da obra de Deus. bro) realizamos o nosso Retiro de Casais. OcupaComeçamos na quinta-feira (dia 24) com o Cul- mos 33 apartamentos do Hotel Don’Ana e 17 aparto de Ações de Graça. Uma celebração de nossa tamentos do Hotel Jangadeiro, na praia do Presígratidão ao SENHOR Deus. Cantamos louvores dio, em Iguape. O Pr. Almir Marcolino trouxe exceao SENHOR, conhecemos melhor o significado do lentes estudos bíblicos, sempre desenvolvendo o
dia e da importância da gratidão a Deus, e mutua- tema: “Famílias em Perigo – Perigos que Rondam
mente fomos edificados com os testemunhos dos as Famílias”. Foi um tempo excelente de comuirmãos. Depois foi a hora de comnhão, edificação e lazer para os
partilharmos as panelas. Famílias, “Vinde, cantemos ao SENHOR casais. Terminando a programacom júbilo, celebremos o
irmãos e jovens trouxeram sua
ção, no domingo à noite, nossos
alegre cooperação para o jantar Rochedo da nossa salvação. irmãos Helena & Luciano e Anágape. Muitos têm tanta alegria em Saiamos ao Seu encontro,
dréia & James renovaram seus
preparar algo especial para o Dia
compromissos matrimoniais,
com ações de graça,
de Ações de Graça que nos conuma cerimônia simples, mas de
vitoriemo-lo com salmos!”
move com o seu amor e gratidão
um significado enorme diante de
•••••
ao SENHOR Deus. Eu acho forDeus, dos irmãos e funcionários
Culto de Ações de Graça
midável uma atitude assim. Creio
do Hotel Don’Ana. Depois, na reque Deus a recebe com alegria, Olimpíadas do Clube OANSE cepção, tivemos um jantar roCulto Evangelístico
como Jesus Cristo observou que
mântico à luz de velas. Uma surdos dez leprosos curados, apepresa agradabilíssima!
Retiro de Casais
nas um voltou para agradecer. E
Os recém-casados ganharam
Jesus fez uma pergunta que ainda está ecoando do Hotel Don’Ana uma cortesia de fim de semana
até hoje: “Não eram dez os que foram curados? para a lua de mel. Também outros casais ganharam
Onde estão os nove?” (Lucas 17:17). Por isso, cortesias: Ana Hércia & CTJ (um final de semana no
nós fazemos coro com o salmista do Salmo 92 e Hotel Don’Ana), Linda & Jeraldo (um final de semabradamos: “Bom é render graças ao SENHOR e na no Hotel Jangadeiro), Janemeyre & Cleo (abaticantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo!”.
mento de 50% no próximo retiro de casais), Lúcia &
No sábado (dia 26), pela manhã, tivemos a Marcus (um final de semana em Pedra Branca, com
participação de nossos meninos e meninas nas todas as despesas pagas), Ariane & Linhares (bôOlimpíadas do Clube OANSE. Nossa equipe de nus de 50 Reais de combustível no Posto Novo
líderes têm realizado um magnífico trabalho. E lá Nordeste), Claudiana e Luiz Cláudio (uma troca de
foram nossos bravos pequenos jovens em busca óleo completa e filtro no Posto Novo Nordeste).
de medalhas olímpicas. E como temos melhorado
Por tantas maravilhas, novamente juntemo-nos
a nossa pontuação. A cada ano subimos algumas ao salmista e digamos em uníssono:
posições nas tabelas. Porém, o que vale mesmo
“Vinde, cantemos ao SENHOR com júbilo, ceé a participação, a comunhão e a alegria de estar lebremos o Rochedo da nossa salvação. Saiacrescendo e servindo ao SENHOR Deus!
mos ao Seu encontro, com ações de graça, vitoE ainda no sábado, à noite, a liderança da Mocida- riemo-lo com salmos!” (Salmo 95:1-2).
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OS TRÊS PODERES
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

Hoje em dia, principalmente por causa das
crises entre os três poderes da república, se
discute muito acerca de um sistema político e
social que seja justo. Sabemos que de modo
algum encontraremos justiça na terra, até que
nasça o Sol da Justiça, ou seja, a vinda gloriosa
do Senhor Jesus. Contudo, o profeta Isaías chama-nos a atenção para como poderemos viver
em meio a este mundo pecador dentro do padrão de integridade que o SENHOR Deus deseja de todos aqueles que se dizem Seus filhos.
17
Os teus olhos verão o rei na sua formosura,
e verão a terra que se estende em amplidão.
18
O teu coração meditará no terror, dizendo: Onde está aquele que serviu de escrivão? onde está o que pesou o tributo?
onde está o que contou as torres?
19
Não verás mais aquele povo feroz, povo
de fala obscura, que não se pode compreender, e de língua tão estranha que não se
pode entender.
20
Olha para Sião, a cidade das nossas festas solenes; os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será
removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se
quebrará.
21
Mas o Senhor ali estará conosco em majestade, nesse lugar de largos rios e correntes, no qual não entrará barco de remo,
nem por ele passará navio grande.
22
Porque o Senhor é o nosso juiz; o Senhor é nosso legislador; o Senhor é o nosso rei; ele nos salvará.
23
As tuas cordas ficaram frouxas; elas não
puderam ter firme o seu mastro, nem servir
para estender a vela; então a presa de
abundantes despojos se repartirá; e até os
coxos participarão da presa.
24
E morador nenhum dirá: Enfermo estou;
o povo que nela habitar será perdoado da
sua iniqüidade.
Isaías 33:17-24

Para isto, precisaremos viver na presença
de Deus: os nossos olhos verão a formosura
do rei (vs.17)... não mais veremos aqueles que
vigiavam sobre nós (vs.18)... nem mesmo os
estrangeiros de fala obscura (alusão aos egípcios ou aos caldeus - vs.19)... Sim, se o povo
de Deus se voltar para olhar as coisas de Deus,
os problemas do mundo serão suportados e
superados, pois:
“...o Senhor ali estará conosco em majestade, nesse lugar de largos rios e correntes,
no qual não entrará barco de remo, nem por
ele passará navio grande.”
Isaías 33:21
A visão é de abundância da bênção do SENHOR sobre aqueles que O temem. Daí, a
imagem dos rios e mares tão grandes e caudalosos que não haverá embarcações singrando-os. Será a introdução do reinado da
graça do Senhor: “Ele é o nosso Senhor e
juiz; é nosso legislador; é nosso rei; Ele nos
salvará” (vs. 22). Vejamos que coisa magnífica para os que conhecem um pouco dos mistérios da Ciência Política e da Administração.
O profeta de Deus, já há 2.700 anos, falavanos sobre os três poderes de qualquer governo estabilizado de hoje:
» O Poder Judiciário (Ele é o nosso juiz)...
» O Poder Legislativo (Ele é o nosso legislador)...
» O Poder Executivo (Ele é o nosso rei)...
A grande diferença, no entanto, é que, nesses
três estágios do poder, o SENHOR Deus é Quem
governa, impera, dirige. Para nós, humanos, embora seguindo essa orientação de trabalho, os
que ocupam tais cargos são falíveis e limitados
como todos nós. No entanto, no reinado da graça de Deus que o profeta vislumbra, não será
assim, pois ali o Deus Mesmo é que é o titular de
todos os poderes. Sob o Seu domínio, paz
e justiça prevalecerão, e a perfeição de
Seu caráter e poder, onisciente, onipresente e onipotente, a todos contemplará
igualmente.

Praça dos Três Poderes
Brasília - DF

N OTAS E N OTÍCIAS

RETORNO DO PR. RICARDO E FAMÍLIA

NATAL

Depois de um ano, de merecido descanso em
Fortaleza, Ricardo Dias e família viajaram para
São Paulo, onde passarão um mês com a família
da Arlete. Em janeiro de 2006, irão para Manaus a
fim de participarem de reuniões e congressos da
Missão Novas Tribos, e depois retornarão ao
campo missionário em Palmeiras do Javari, no
Amazonas. Durante o segundo semestre, o Pr.
Ricardo lecionou uma disciplina no CBD (Estudos
Cronológicos) e também nas Congregações do
Pecém, São Gonçalo e Araturi. Continuemos orando para que Deus abençoe e dirija os planos da
família Dias quanto ao próximo período de trabalho na seara missionária.

Agende, planeje e participe de nossas atividades de Natal. É um tempo maravilhoso de compartilharmos da comunhão fraterna e, ao mesmo
tempo, fazermos evangelismo. São programações
especiais em que poderemos usar para convidar
parentes e amigos:
» DIA 18 de Dezembro (Domingo) - 18 horas:
CANTATA INFANTIL Celebrando o Natal.
» DIA 24 de Dezembro (sábado) - 21 horas:
CULTO DE GRATIDÃO a Deus Pelo Envio
de Jesus Cristo e Proclamação
do Seu Maravilhoso Plano Salvador
(depois teremos um jantar com todas as famílias da igreja). Não haverá EBD no domingo
seguinte.
» DIA 25 de Dezembro (domingo) – 18 horas:
CANTATA DO CORAL - Natal: Da Criação do
Universo à Consumação de Todas as Coisas!

FILMES LIMPOS
A biblioteca do CBD está sendo equipada com
bons filmes. Estamos fazendo uma criteriosa seleção de filmes em DVD que não tenham cenas impróprias. São filmes que trazem elementos de história e lições de vida. Destinam-se às famílias e
podem ser usados como entretenimento e auxílio
para aulas e palestras. Três filmes merecem destaque especial: “LIÇÕES PARA TODA A VIDA”,
“O PODER DE UM JOVEM” e “ANJOS E DEMÔNIOS – Segredos Revelados do Vaticano”.

Dezembro é um mês muito
especial dentro da vida
de nossa igreja, pois,
além das programações
especiais, é um tempo que
iniciamos os planejamentos
para o próximo ano. Ore para
que Deus dirija a liderança
com sabedoria e discernimento,
e participe das atividades
e responsabilidades
de sua igreja.

NOSSA AGENDA
DE DEZEMBRO

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

05 (segunda-feira) • 19 horas:
Culto de Encerramento do Semestre do CBD.
10 (sábado) • 19 horas:
Eleição para a Liderança da Mocidade 2006.
12 (segunda-feira) • 19 horas:
Reunião dos Pastores e Diáconos.
17 (sábado) • 08 horas:
Passeio da Mocidade - Dia do Amigo
• 19 horas:
Reunião do Conselho Administrativo
18 (domingo) • 9 horas:
Assembléia Geral da Igreja.
• 18 horas:
Cantata de Natal (Infantil).
23 (sexta-feira) • 19 horas:
Homenagem aos Professores de nossa igreja.
24 (sábado) • 21 horas:
Culto Natalino e Jantar com a Família da Fé.
25 (domingo) • Sem EBD, e às 18 horas:
Cantata de Natal.
31 (sábado) • 21 horas:
Vigília de Fim de Ano: Ações de Graça, Testemunhos, Posses de Cargos, Batismos, Ceia
do Senhor, Tempo de Oração e Lanche Ágape.
01/01/2006 (domingo):
Sem EBD, e Culto Vespertino às 18 horas.

