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Ser ou não ser (de Deus)...
Eis a (verdadeira) questão!
Isaías 47:1-15
Tanto este capítulo de Isaías, como os
capítulos 3 e 7 de Daniel, profetizam algo
muito comum em todos os grandes impérios mundiais. Eles se erguem na história da
humanidade tendo em sua natureza não
apenas a conquista cruel dos povos vizinhos, mas também a arrogância e a insensibilidade para com o SENHOR Deus. A revelação da história através da Bíblia Sagrada nos apontou o que aconteceu com Nínive, sede do poder assírio, e agora vai nos
apontar o que acontecerá com Babilônia,
sede do poder de Nabucodonozor. E também, mais profeticamente ainda, como em
Daniel e Apocalipse, mostrará a queda de
vários outros impérios (Medo-Persa, Grego, Romano e do Anticristo).
Sabemos que as ruínas desses grandes impérios opressores são sempre almejados pelos oprimidos e pelos poderes rivais. Mas este não é o caso do que está
registrado nas Escrituras. Seu teor é completamente diferente. Para o SENHOR Deus,
no entanto, é apenas uma questão dEle usar
tais nações para dar seqüência ao Seu plano mundial – quer seja de disciplina para
Israel, como para juízo para outros povos,
e para fazer tudo conforme a Sua vontade e
em Seu tempo. Ele tem para todas essas
coisas uma hora certa em seu calendário
eterno e, com isto, sabe e pode anunciar
com segurança como acontecerá. Como
Isaías disse a Ezequias que não temesse a
Senaqueribe, pois o Senhor “meteria nele
um espírito, e ele ouviria uma nova, e voltaria para a sua terra; e fá-lo-ia cair morto à
espada na sua própria terra”, o que realmente aconteceu em sua totalidade (veja
em Isaías 37).
E o SENHOR Deus agora anuncia o que
vai suceder a Babilônia quase 200 anos
mais à frente: “desce, e assenta-te no pó...

Babilônia... nunca mais serás chamada de
mimosa... a tua nudez será descoberta... ó
filha dos caldeus, não mais serás chamada
de senhora dos reinos... porque confiaste
na tua maldade... essas coisas te perverteram... pelo que sobre ti virá o mal...”
E, como era um reino pagão, com múltiplos deuses que nada significavam, o SENHOR ainda lhe diz que de nada lhe valerão
os recursos místicos e sobrenaturais aos
quais apelaria:
“Deixa-te estar com os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçariasem que te hás fatigado desde a tua
mocidade, a ver se podes tirar proveito,
ou se porventura podes inspirar terror”.
Isaías 47:12
Sim, a queda da Babilônia estava decretada pelo SENHOR Deus. Ela tinha sido
usada pelo SENHOR – que lhe havia levantado e lhe dado glória para o grande privilégio de executar o plano do SENHOR Criador. Mas, ela se ensoberbeceu. Não Lhe
deu glória. Foi perversa com os povos subjugados e arrogante e blasfema diante de
Deus. Portanto, a sua hora de juízo estava
prestes a chegar!
A hora de Deus é também chamada na
Bíblia de “o dia do SENHOR” – que é um tempo apavorante para os rebeldes, idólatras,
soberbos e incrédulos. Mas, para os que crêem e esperam no SENHOR Deus, é um maravilhoso tempo de libertação e bênção.
O que a hora de Deus representa para
você?
Tempo esperado por confiar verdadeiramente em Deus, conforme a Sua Palavra?
Ou tempo de dúvida, de perturbação e
de juízo, por rejeitar o plano de Deus?
Ser ou não ser realmente do único SENHOR Deus... Eis a questão!
Eis a verdadeira questão de vida ou morte!

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

Sim, muitas vezes não temos a capacidade de entender os tempos de Deus para que
o motivo de nossas orações ou aquilo pelo

Quando DEUS nos responde um clamor com
Bem no meio do capítulo 49 do livro do
profeta Isaías, encontramos Israel se lamentando diante de Deus. Trata-se de um clamor pesado. Uma verdadeira lamentação de
desapontamento com o SENHOR Deus. Assim a Bíblia Sagrada registrou aquela queixa:
“Mas Sião diz: O SENHOR me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim.”
Isaías 49:14
Nós nos perguntamos sobre como o
povo de Deus poderia dizer tais palavras
contra o seu Deus?
O SENHOR Deus é mesmo infinitamente
benigno e paciente. Ele ouve a lamentação
do Seu povo e responde da forma mais carinhosa e clara possível do povo entender.
Deus lhes pergunta de maneira muito terna:
“Acaso pode uma mulher esquecer-se
do filho que ainda mama, de sorte que não
se compadeça do seu ventre?”
E, na continuidade do versículo 15, o
SENHOR os intima a pensar em Sua misericórdia e compromisso com Israel, dizendo-lhes que mesmo que isto acontecesse
(uma mãe esquecer seu bebêzinho), o que
seria um absurdo, Ele nunca não se esqueceria deles. E, no verso 16, faz uma
das mais belas declarações de compromisso com o Seu povo: “Eis que nas palmas
das minhas mãos te gravei; os teus muros
estão continuamente perante mim”.
Então, o SENHOR Deus, na seqüência
deste capítulo, passa então a enumerar as
bênçãos que virão para o seu povo: “os
teus destruidores sairão do meio de ti... os
teus desertos e lugares desolados serão
estreitos demais para os seus moradores...
levantarei a minha mão para as nações...
arvorarei a minha bandeira... então trarão
os teus filhos nos braços e as tuas filhas
nos ombros... Reis serão teus aios (servos)...” Para concluir de maneira poderosa: “Os que esperam em Mim não serão
envergonhados” (vs. 23).

que esperamos se concretize em nossa vida
ou de nossos queridos. Quando isto ocorre,
lamentamo-nos, então, como Israel estava fazendo: “O SENHOR Deus me desamparou...
O SENHOR Deus Se esqueceu de mim”.
Nada disto. Como ele mesmo afirma, “os
que por Mim esperam não serão envergonhados”. É apenas aguardar o tempo dEle.
Muitas vezes, as bênçãos pelas quais esperamos, se obtidas hoje, agora, passarão
despercebidas e seriam desperdiçadas por
nós em pouco tempo, pois ainda não estaríamos preparados para elas. A medida que
o tempo passa, nós nos aperfeiçoamos e
nos aprimoramos, tornando-nos mais aptos e preparados para receber as bênçãos
de amanhã e, principalmente, estando em
condições de tirar delas o melhor proveito,
o que hoje não aconteceria. No plano de
Deus para a sua criatura, o tempo de aparente esquecimento dEle para conosco é
apenas o tempo em que Ele nos fortalece
para o amanhã que nos envia. Parece que
esta era tônica do profeta Isaías para o povo
de Israel e para nós!
Devemos, portanto, confiar no SENHOR
Deus integralmente, esperando nEle sempre.
Pude ver isto claramente no ano que passou e neste início de 2006. Começamos
2005 com uma grande bênção. Na celebração da passagem de 2004 para 2005, tivemos a grande alegria de testemunharmos
a conversão do Jocélio, esposo da Zildãnia. Que bênção: iniciar o ano de 2005 com
uma festa angelical no céu!
Contudo, 2005 se revelaria como um ano
de muitas lutas e provações. A Margarida,
minha esposa, tinha retirado a imobilização
do ombro fraturado, contudo, houve muitas
dores, muita fisioterapia, e muito sofrer. A isto
lhe foi acrescentado uma crise de Labirintite
e sérios problemas de Tireóide. Foi um ano
dificílimo para ela. Dou graças a Deus, por
Ele ter lhe dado um espírito forte. Apesar de

todas essas crises, conseguimos manter a
nossa vida quase normal. Porém, graças
ao SENHOR Deus, ela iniciou 2006 bem
melhor – é visível a sua
constante e progressiva recuperação!
O Átila, meu filho, iniciou 2005 com muitas lutas internas. Continuaria estudando
para fazer Medicina ou seria a hora de mudar os planos? Outras portas foram abertas – algumas delas para mim eram inaceitáveis. Pedia que Deus lhe mostrasse o caminho certo e que lhe desse forças e perseverança para lutar para conseguir. Sabia que Deus não havia esquecido da minha família! E, no fim de 2005 e início de
2006, tantas bênçãos: Passou na AMAN –
Academia Militar de Agulhas Negras, passou em Medicina na UPE – Universidade
de Pernambuco, e em Medicina na UFC –
Sobral. O SENHOR Deus mostrou sua misericórdia no tempo certo – a sua bênção
vem quando estamos prontos para recebê-la, reconhecê-la e sermos gratos ao
bom e amado Deus!
2005 foi um ano difícil para uma das mulheres que mais admiro: a irmã Lourdes,
esposa do Pr. Joaquim. Era hora dela lutar
contra o câncer. A bênção foi que ela não
teve que lutar sozinha, pois todos nós nos
unimos a ela nesta renhida batalha. E 2006
começa com ela, e nós, vencendo!
No final de 2005, tivemos uma assembléia atípica, bem realmente diferente de
nossas assembléias. Sem quorum, sem
paz, com muito disse-me-disse. O Diabo
sorriu, e muitos dele também se regozijaram. Mas, é verdade o pensamento cristão
muito antigo que diz que o Diabo sorri de
nossos planos, ri de nossos trabalhos e dá
gargalhadas de nossos esforços e lutas.
Mas foge de pavor, quando nós oramos.
Oramos, e à noite tivemos uma assembléia
bem ao estilo da bênção Cristo é Vida!
Por isso é nosso dever e fonte de bênção para nós o confiar no SENHOR Deus
integralmente, esperando nEle sempre.
Pois, “Os que esperam em Mim não serão envergonhados”, diz o SENHOR, em
Isaías 49:23.

CANTATA DO CORAL CRISTO É VIDA
NATAL: DA CRIAÇÃO DO UNIVERSO À
CONSUMAÇÃO DE TODAS AS COISAS

uma bênção

Estamos providenciando o CD completo da
Cantata de Natal. Cremos que pode ser um excelente recurso de edificação e principalmente de
evangelismo. Este trabalho foi fruto principlamente de muitas orações. E cremos que Deus honrou
nossos esforços e vai honrar mais ainda a sua
cooperação no uso evangelístico desse projeto.
Encomende com a irmã
Lucy as suas cópias,
guarde uma em
casa para mostrar aos visitantes e presenteie
seus parentes e
amigos. Oremos para que
muitos possam
finalmente entender o amor e o plano
de Deus para a salvação dos perdidos!

CENTRO BÍBLICO DISCIPULAR – CBD
Nosso curso de preparação teológica - para
a liderança eclesiástica local e capacitação para
o trabalho pastoral, missionário e magistério
bíblico – funcionará no primeiro semestre de
2006 com a agenda abaixo e oferta das seguintes disciplinas:
• QUARTA-FEIRA
19h - TOM (Tempo de Oração por Missões)
20h - Hermenêutica - Pr. José Nogueira
• QUINTA-FEIRA
19h - Eclesiologia e Angelologia - Pr. Nilson
• SEXTA-FEIRA
16h30 - Grego V - Pr. José Nogueira
17h45 - Hebraico II - Pr. José Nogueira
19h30 - Pentateuco - Pr. José Nogueira
As aulas começarão no dia 06 de março
(Culto de Abertura do Semestre Letivo). As
matrículas já podem ser feitas com a irmã Elsa
Mita.

N OTAS E N OTÍCIAS

ACOMPANHE DIARIAMENTE AS NOSSAS CONSTRUÇÕES
Uma grande bênção e novidade na construção da fachada de nossas instalações é a oportunidade de você acompanhar diariamente o andamento
das obras. Graças
a Deus, temos colocado em nosso site
(cristoevida.com)
fotos do dia-a-dia de
nossos trabalhos.
Assim, mesmo os
irmãos que moram
longe, e não podem
vir mais vezes, podem acompanhar o
andamento das
obras e orar pelos
trabalhadores, projeto, recursos, etc.
Como pode ser
visto, estamos andomingo passado...
dando bem, mas
nem sequer chegamos à metade desta primeira
fase. Ainda nos falta começar a calçada, o estacionamento externo, os portões de alumínio, a parte elétrica, as esquadrias de alumínio e os vidros
da guarita, os rebocos, as pinturas, a cerca eletrônica, os sistemas de alarmes, as iluminações
internas e externas do muro, o sistema interno de
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comunicação, e a escada helicoidal.
Por isso, e por tantas outras coisas, pedimos a
sua ajuda em oração!

DOAÇÕES PARA
AS CONSTRUÇÕES
A primeira doação especialmente
designada para as
nossas construções foi de uma
irmã. Ela doou 500
Reais. Como dissemos, serão feitos os
registros dos planos e doações de
forma anônima,
dando apenas um
nome bíblico para
cada doador. A primeira doadora foi
hoje.
denominada de EVA
– a primeira mulher. Também já chegou JOSÉ, outro
nome bem sugestivo, pois José é um belos exemplos de fé da Bíblia Sagrada. Continuamos orando
na esperança de que essas excelentes atitudes possam gerar zelo e amor em muitos irmãos para que
venhamos de forma abnegada ofertar para a melhora das instalações de nossa igreja.
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CURSO DE MISSÕES JUDAICAS – CMJ

TREINAMENTO EBEC – 02 A 05 DE FEVEREIRO

Em JANEIRO, daremos continuidade ao Curso
de Missões Judaicas, com a Disciplina Mordomia
das Épocas. O professor convidado da Missão Brasileira Messiância (MBM) é o Pr. Dirceu Almeida.
Esta cadeira será ministrada de 23 a 27 de janeiro,
às 19:30 horas. A inscrição será de apenas 20
reais para os membros das igrejas batistas fundamentalistas e 30 reais para membros de outras igrejas e interessados. A apostila será repassada pelo
preço de custo de 5 Reais. Faça hoje mesmo a sua
inscrição. Haverá cantina funcionando todos os dias!

Reserve a primeira semana de fevereiro para
participar do treinamento da EBEC – Escola Bíblica
de Evangelismo de Criança. Receberemos em nossa igreja duas missionárias do campo de Pernambuco e Bahia que desenvolvem um excelente trabalho
com crianças. O curso será à noite (quinta e sextafeira) e no dia todo de sábado. Faça a sua inscrição
com a Paula!

XIX CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
28 E 29 DE JANEIRO DE 2006
Tema:
“Aprouve a Deus salvar os que crêem pela
loucura da pregação” 1 Coríntios 1:21
Já começamos o planejamento de nossa Conferência Missionária. O preletor será o Pr. Dirceu
Almeida, da Missão Brasileira Messiância – MBM.
O Pr. Dirceu é um dos fundadores daquele abençoado trabalho missionário em São Paulo que tem
como objetivo evangelizar os descendentes de
Abraão e preparar as igrejas para o trabalho missionário entre os judeus. Vamos orar para que seja
mais uma grande bênção do SENHOR Deus para a
vida de nossa igreja!

PREPARE-SE: VAMOS CONSTRUIR
“O TÚNEL DO TEMPO” NA BARRA DO CEARÁ
Alguns acham impossível. Outros, loucura. Mas
a verdade é que, depois da grande viagem rumo ao
“DESTINO FINAL, onde depois dessa viagem a sua
vida nunca mais será a mesma” – nós aprendemos
a confiar no SENHOR Deus para realizarmos a verdadeira (e não é ficção) Missão Impossível. Aguarde mais informações, prepare seu coração, respire
fundo, pois você entrará na mais abençoada aventura através do tempo no período de carnaval (24 a
28 de fevereiro).
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