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UM HERÓI DA FÉ
E A QUARTA BASE DA
REFORMA PROTESTANTE
Já estudamos a exclusividade de
Jesus Cristo, como único Senhor, todosuficiente Salvador e exclusivo Mediador
entre Deus e os homens (João 14:6; Atos
4:11-12; 1 Timóteo 2:5). Também já vimos
a suficiência da Graça de Deus, que é o
favor imerecido de Deus para os homens,
como a única coisa que move o SENHOR
Deus para salvar e abençoar o homem
(Efésios 2:8-9 e 2 Coríntios 12:9). E
estudamos que a FÉ é a única exigência
divina para recebermos a Sua graça e
sermos justificados diante de Deus
(Romanos 5:1 e João 1:12).
Por que a Reforma Protestante do
Século XVI levantou também a bandeira
da Bíblia Sagrada como única regra de fé
e prática?
1 - Porque a Bíblia é a Revelação
escrita de Deus - 2 TIMÓTEO 3:16-17.
2 - Porque sobre a terra Deus exaltou
Seu Nome e Sua Palavra - SALMO 138:1-2.
3 - Porque a Bíblia é suficiente como
revelação divina - PROVÉRBIOS 30:5-6.
4 - Porque Jesus a usava como
autoridade infalível - JOÃO 10:35.
5 - Porque os crentes apostólicos
recorriam à Bíblia - ATOS 17:11.
6 - Porque a Bíblia é completa APOCALIPSE 22:18-10.
7 - Porque negar a Bíblia é afrontar a
Deus - ISAÍAS 8:20
(ver DEUTERONÔMIO 4:1-8).

Lutero foi um verdadeiro valente de
Deus em prol da Bíblia Sagrada. Ele a
amava, estudava, obedecia e a ensinava
com zelo, ardor e coragem. Lutero, vendo
a necessidade do povo alemão de ter uma
Bíblia, pois a Bíblias em Latim eram
incompreensíveis e caras (360 florins),
traduziu o Novo Testamento – que passou
a ser vendido a um florim e meio. Depois
traduziu a Bíblia inteira. Ele e seus
cooperadores às vezes passavam quatro
semanas para traduzir um único
versículo. Mas, quando a obra foi
completada, tinha a Alemanha uma Bíblia
na língua do povo e a um preço bem
acessível.
Cochlaus, que foi um violento inimigo
de Lutero, escreveu aos seus superiores
católicos romanos: “O Novo Testamento
de Lutero foi divulgado de tal forma que
também alfaiates e sapateiros, sim, até
mulheres e crianças o liam, com grande
avidez dentro de suas naturais limitações.
Alguns o carregavam consigo por onde
andavam, e, na medida do possível, o
aprendiam de cor. Assim, eles
conseguiam, em poucos meses,
capacitar-se a discutir, sem
constrangimento, com padres e monges
aspectos de fé e do Evangelho. Sim,
houve caso de mulheres humildes que
tiveram a ousadia de discutir temas
religiosos com doutores e homens
letrados. Acontecia mesmo, nessas
discussões, que leigos luteranos
mostravam mais facilidade para citar
passagens bíblicas de improviso que
muitos monges e sacerdotes”.
E você? Crê na Bíblia como única e
suficiente revelação de Deus?
Você a leu toda neste ano?
Tem defendido, explicado e pregado
com ardor a Palavra de Deus?

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

A ESPERANÇA
21

Lembra-te destas cousas, ó Jacó, ó Israel,
porquanto és o meu servo! Eu te formei, tu és o
meu servo! Eu te formei, tu és o meu servo, ó
Israel; não me esquecerei de ti.
22
Desfaço as tuas transgressões como a
névoa, e os teus pecados como a nuvem;
torna-te para mim, porque eu te remi.
23
Regozijai-vos, ó céus, porque o SENHOR
fez isto; exultai, vós, ó profundezas da terra;
retumbai com júbilo, vós, montes, vós bosques
e todas as suas árvores, porque o SENHOR
remiu a Jacó, e se glorificou em Israel.
24
Assim diz o SENHOR, que te redime, o
mesmo que te formou desde o ventre materno:
Eu sou o SENHOR que faço todas as cousas,
que sozinho estendi os céus, e sozinho espraiei
a terra;
25
que desfaço os sinais dos profetizadores
de mentiras, e enlouqueço os adivinhos; que
faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto
em loucuras;
26
que confirmo a palavra do meu servo, e
cumpro o conselho dos meus mensageiros; que
digo de Jerusalém: Ela será habitada; e das
cidades de Judá: Elas serão edificadas; e,
quanto às suas ruínas: Eu as levantarei;
27
que digo à profundeza das águas: Seca-te,
e eu secarei os teus rios;
28
que digo de Ciro: Ele é meu pastor, e
cumprirá tudo o que me apraz; que digo também
de Jerusalém: Será edificada; e do templo: Será
fundado.
Isaías 44:21-28
DEPOIS de exaltar a pessoa do SENHOR
Deus e Sua unicidade e soberania, o profeta Isaías se volta para exaltar a benignidade Deste maravilhoso Deus para com o Seu povo, Israel, que
aqui Ele o chama também de Jacó.
A mensagem é terna e amorosa: “... não Me
esquecerei de ti... apaguei as tuas transgressões...
torna-te para Mim... desfaço os sinais dos falsos
profetas... torno loucos os adivinhos... sou Eu quem
confirmo a palavra do Meu servo... que digo a
Jerusalém: ela será habitada”. Enfim, uma mensagem de alento e de esperança diante do problema que enfrentavam por causa dos seus pecados e da invasão dos inimigos da Babilônia e o

conseqüente terrível exílio.
Esta palavra amorosa e misericordiosa do
SENHOR Deus, como um pai terno diante de um
filho faltoso, se torna mais expressiva quando o
profeta exclama:
Assim diz o SENHOR, que te redime, o
mesmo que te formou desde o ventre materno:
Eu sou o SENHOR que faço todas as cousas,
que sozinho estendi os céus, e sozinho espraiei
a terra;
Isaías 44:24
“Sim, fui Eu que te formei desde sua origem” (o
ventre), disse o SENHOR. Interessante esta citação aqui registrada, exatamente quando Ele denomina o Seu povo pelo nome de Jacó, também.
Sim, foi no ventre de Rebeca que Jacó, ainda feto,
agarrou-se ao calcanhar de Esaú para o nascimento, tomando daí o nome de “suplantador”, pois
tomaria a herança do primogênito, tornando-se a
grande nação de Israel, mais tarde.
O texto acima nos remete também à criação
divina. Foi Ele, o SENHOR Deus, Que criou todas
as coisas. Ele estendeu os céus e espraiou a
terra. E ainda nos informa: “sozinho”. Revela Sua
solidão no objetivo de ressaltar que estava só,
não havia outros deuses para a concretização da
criação do universo. Vale destacar que, quando
luz, sol e lua, céus e astros, terra e mar, e animais
foram criados, o tratamento em Gênesis é do isolamento de Deus: Faça-se isto e aquilo, no dia-adia da criação que se delineava. Somente no último dia, quando vai criar o ser humano, Ele abre
espaço para revelar a presença da Trindade divina e diz: “Façamos o homem...!”
O nosso Deus é todo-poderoso, todo-misercicordioso, auto-suficiente, e onisciente, portanto
conhece todas as nossas necessidades e sempre tem um lindo e maravilhoso plano para nós,
apesar de toda e qualquer circunstância. Para
Israel, quando fosse para o exílio babilônico, Deus
já havia prometido Ciro, rei do império medo-persa, que viria somente depois de quase 200 anos,
para providenciar o retorno dos judeus para a
terra de Israel (vs. 28). Assim, o SENHOR Deus
é o nosso bom pastor. Tudo está sob o Seu controle. É só confiar nEle! Na sua Palavra, temos
verdadeira esperança!
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“Os dias de nossa vida sobem a setenta anos, ou, em havendo vigor, a oitenta: neste caso o
melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos”. Salmo 90:10

Abençoando Cada Período de Nossas Vidas
– MARGARIDA NOGUEIRA –

Moisés, autor do Salmo 90, ao meditar sobre
o tempo de nossa vida, concluiu que “tudo passa rapidamente, nós voamos”! É verdade! Quanto mais adquiro experiência de vida, concordo
com a sabedoria de Moisés: tudo passa de forma muito rápida!
Há alguns dias atrás estava grávida do que
seria o Átila, parece que foi ontem... Hoje, quando
o vejo, enfrentando (e vencendo!) as batalhas de
vestibulares e concursos, fazendo seus planos
e tendo seus próprios sonhos, fico abismada.
Lembro-me do lindo poema de Erma Bombeck, escrito há mais de cinqüenta anos, mas ainda
muito atual, “Depois que os Filhos Crescerem”:
“Um dia você irá gritar: Por que vocês não
crescem?” E eles crescerão. Ou dirá: “Vão para
fora e façam alguma coisa!” E eles sairão e farão.
“Você arrumará o quarto deles, ajeitará os
lençóis e colchas, os sapatos na sapateira, os
brinquedos e revistas nos armários. E dirá: ‘Quero que fiquem bem arrumadinhos!’” E vão ficar.
“Vai comprar sorvete, e ele se estragará
na geladeira. As tortas não serão mexidas,
nem terão marcas de dedinhos na cobertura
de chocolate.”
“Você dirá: ‘Quero silêncio quando estiver no
telefone!’ E terá. ‘Quero sossego para que eu
possa descansar um pouco!’” E você não ouvirá nenhum som, nenhum barulho, nenhuma dança, nem risadas...
“Não haverá mais toalhas molhadas sobre a
cama, nem tênis sujos de lama, nem banheiros
todo-molhado, nem meias espalhadas pela casa,
nem mais chorinho implorando para que seja
levado para escola...”
“E você se lembrará de seu nervosismo gritando: ‘Por que você não cresce?’ E uma vozinha respondendo no silêncio: ‘Cresci!’”
Isto nos leva a pensar, como Moisés refletiu,
que a vida é breve e que, portanto, cada fase de
nossa vida deve ser desfrutada com alegria diante de Deus – não com murmuração.
Primeira coisa que Moisés nos faz pensar:
A importância de pensarmos na
eternidade - Vs. 1-2.
Só Deus é eterno! Ele ainda vai cumprir essa
promessa em nossa vida, quando o tempo não
terá mais nenhum sentido! Linda será a eterni-

dade - muito melhor do que sequer possamos
imaginar! “Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o
amam” (1 Coríntios 2:9).
A segunda coisa que Moisés nos ensina:
Devemos nos convencer que aqui tudo é
passageiro e passa muito rápido - Vs. 3-6.
Como é, de fato, assim, devemos “curtir”
nossos momentos com gratidão ao SENHOR e
aproveitar melhor para vivermos e servirmos
ao SENHOR Deus com alegria. Como alguém
muito sabiamente escreveu: “Vamos ter toda a
eternidade para contar as bênçãos e vitórias de
Deus em nossas vidas, mas temos apenas um
pouco de tempo para ganhá-las.
A vida é como uma bela viagem – cada momento tem suas coisas peculiares. Nossos
olhos e sentidos devem estar atentos para tirar
proveito, ao invés de lamentar. Gravidez, parto,
bebês, meninice, adolescência, juventude, casamento de nossos filhos – cada fase é única.
Não se repetem!
A terceira coisa que Moisés no ensina:
A importância do temor de Deus Vs. 7-12.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Devemos viver sabendo que um dia, mesmo como pessoa salvas pelo sangue de Cristo,
vamos prestar contas de nossas vidas a Deus,
Provérbios 9:10 e Eclesiastes 12:13. A cada um
de nós foram concedidos diversos dons de Deus
– além da responsabilidade que temos no lar,
trabalhamos, exercemos ministérios na igreja,
etc. A mim foi dada a tarefa de ser esposa de
pastor, mãe, dona de casa, professora da EBD,
conselheira – e tudo isso tenho que fazer no
temor do Senhor.
A última lição deste Salmo se refere à bênção de confiarmos plenamente nas promessas
do SENHOR Deus – Vs. 13-17.
E, finalmente, o Espírito Santo usa o Seu
servo Moisés para nos dizer que precisamos e
devemos em nossa existência suplicar as bênçãos do SENHOR, confiando sempre em Suas
maravilhosas e verdadeiras promessas.

N OTAS E N OTÍCIAS

PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS DE NATAL
Agende 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!

ASSEMBLÉIA GERAL DA IGREJA
No próximo domingo (dia 18), durante a EBD,
realizaremos uma assembléia de nossa igreja. As
assembléias são verdadeiros cultos administrativos, ocasiões em que louvamos a Deus através
dos relatórios e buscamos a Sua direção para as
decisões e planos da nossa Igreja.

CONSTRUÇÃO DA FACHADA DA IGREJA
Estamos estudando para apresentar um bom
projeto para a fachada de nossa igreja. Contratamos um engenheiro e estamos na fase de estudar
idéias e projetos preliminares. Também queremos
fazer um projeto para toda a área de nossa igreja.
Assim, após o término da entrada, poderemos ir
fazendo aos poucos o restante das construções.
Continuemos a orar para que o SENHOR Deus nos
conceda sabedoria e direção para esses projetos.

DISCIPLINA ECLESIÁSTICA
O Conselho Pastoral decidiu disciplinar, cortando privilégios e iniciando um aconselhamento, os
membros Ricardo e Adriana. Ambos procederam
de forma incorreta, não respeitando o princípio bíblico de pureza (1 Tessalonicenses 4:1-8). O propósito da presente disciplina eclesiástica é confirmar o
arrependimento dos irmãos, restaurar o viver dentro dos princípios da Palavra de Deus e prepará-los
para a nova fase de suas vidas (2 Timóteo 2:24-26).

CENTRO BÍBLICO DISCIPULAR - CBD
Nosso curso de preparação teológica – para a
liderança local e capacitação para o trabalho pastoral, missionário e magistério bíblico – oferecerá
no 1º semestre de 2006 as seguintes disciplinas:
• HERMENÊUTICA - Pr. José Nogueira
• ECLESIOLOGIA E ANGELOLOGIA - Pr. Nilson
• GREGO V – Pr. José Nogueira
• HEBRAICO II - Pr. José Nogueira
• PENTATEUCO - Pr. José Nogueira
As aulas começarão no dia 06 de março.
As matrículas já podem ser feitas com a irmã Elsa Mita.

NOSSA AGENDA
DE DEZEMBRO

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

12 (segunda-feira) • 19 horas:
Reunião dos Pastores e Diáconos.
17 (sábado) • 08 horas:
Passeio da Mocidade (Cascatinha) 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 da EBD.
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.
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.
Continuemos orando
para que Deus dirija a
liderança com sabedoria
e discernimento,
e participemos
todos nós das
atividades
e responsabilidades
de nossa igreja.

ESTUDOS, FOTOS E MÚSICAS
RETIRO DE CASAIS DE 2005

Se você foi ou não, adquira o CD de nosso Retiro
de Casais. Para quem foi a
oportunidade de relembrar os
estudos e os momentos de
lazer e comunhão, para quem
não foi a oportunidade de
aprender com os estudos
realizados pelo Pr. Almir Marcolino, ver as fotos e ouvir
os louvores e ficar com o
gostinho de: “também quero ir no próximo ano” – isto só para casais.

