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uando Moisés foi convocado pelo SENHOR Deus para liderar o povo de
Israel para na libertação do Egito, ele
certamente não pensou que o povo estava
escravo a algo muito mais forte do que o
próprio Faraó. Eles estavam escravizados a
uma mente mesquinha e egoísta. Por isso, em
qualquer dificuldade, logo vinham as murmurações, os descontentamentos e até rebeliões.
A primeira murmuração está em Êxodo
5: Depois que Moisés falou com Faraó acerca do mandato de Deus de fazer o povo sair
do Egito, Faraó não aceitou e impôs mais
trabalhos forçados ao povo. Eles logo se
queixaram de Moisés e Arão por causa daquelas idéias estapafúrdias de libertação!
A segunda murmuração está no Capítulo
14: Tendo saído do Egito, depois do grande
poder de Deus evidenciado nas 10 Pragas,
ficaram encurralados entre o Mar Vermelho,
um deserto e uma cadeia de montanhas. E as
tropas furiosas de Faraó vinham no encalço
deles. Logo o povo reclamou de Moisés perguntando-lhe se era por falta de túmulos no Egito que ele os trouxera para morrer no deserto.
A terceira murmuração está no Capítulo
15: Logo após a milagrosa travessia por dentro do Mar Vermelho e depois da celebração

da intervenção de Deus, eles entraramm no
deserto de Sur e houve falta d’água. Quando
encontraram água, eram águas amargas.
Eles se queixaram, instigando Moisés com a
pergunta: “Que havemos de beber?”
A quarta murmuração está no próximo
Capítulo 16: Agora no deserto de Sim, o povo
se queixa da falta de comida. Dizem que
preferiam ser escravos no Egito tendo a
barriga cheia, do que ir com fome para a
Terra Prometida por Deus!
Apesar de todas as provisões e intervenções de Deus por meio de Moisés, no Capítulo 17 há a quinta murmuração: Novamente
chegam a um local sem água, e eles logo vão
contender com Moisés exigindo água. A seqüência triste de murmurações segue no livro
de Números. O povo sempre murmurando.
Interessante é que, em Êxodo 16:8 e 9,
Moisés diz que Deus ouviu aquelas murmurações e que elas, na realidade, não eram
contra Moisés e Arão, e sim contra Deus.
Lamentável aquela atitude do povo. Reclamando dos seus líderes, queixando-se
da jornada e murmurando das circunstâncias, estavam falando mal do SENHOR Deus.
Ainda bem que nós não nos parecemos
com eles!
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AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

UM POVO DISPOSTO A OFERTAR
- UMA ATITUDE VOLUNTÁRIA Há um paradoxo tremendo no povo que saiu do Egito.
De um lado, como já vimos, eram murmuradores, ingratos e faladores.
Porém, quando chegou o momento de fazerem ofertas para a construção do Tabernáculo,
o Templo de Deus, eles foram prontamente voluntários:
“Tomai, do que tendes, uma oferta para o Senhor;
cada um, de coração disposto, e voluntariamente a trará
por oferta ao Senhor.”
ÊXODO 35:5a
“E veio todo homem, cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu,
e trouxe a oferta ao SENHOR para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu
serviço, e paras as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres todos dispostos de
coração: trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro;
todo homem trazia oferta de ouro ao SENHOR.”
ÊXODO 35:21-22
Surpreendente a disposição do povo de Deus
para a obra que iria realizar. O SENHOR Deus
disse que queria que fosse voluntária, e eles
voluntariamente ofertaram. Vejamos que a oferta teria que partir de cada um cujo coração se
movesse para dar.
Não era uma imposição. Era um ensino. Seria uma oferta sem valor pré-estabelecido e
sem nenhum percentual previamente ditado por
Deus. Seria totalmente diferente do dízimo. Pois
nesse novotipo de oferta seria julgado não somente o compromisso obediente e inflexível.
Agora seria a espontaneidade do coração que
determinaria o valor da oferta a ser dada.
E o povo - que nós acabamos de criticar e até
de ter raiva por causa da dureza de coração –
passou agora com Nota 10. Seus corações eram
movidos por Deus, e corações movidos por Deus
fazem mais do que a obrigação. São voluntários e
dispostos a dar e a se darem ao SENHOR Deus.

Vamos, amados irmãos, diante das grandes
lições que o SENHOR Deus tem nos dado, orar?
SENHOR Deus, em Nome de Jesus Cristo,
meu Salvador e Senhor, te suplico que me livres
de ser ingrato, murmurador e falador. Pois bem
sei, SENHOR, que guando falo mal de meus
líderes, das minhas circunstâncias e mesmo da
minha jornada, o SENHOR ouve e interpreta corretamente que estou, na verdade, murmurando
contra Ti. Perdoe-me, SENHOR.
E, SENHOR, eu Te suplico um coração voluntário para ofertar muito mais do que o estabelecido.
Ajude-me, SENHOR, para que na murmuração eu seja diferente daquela geração rebelde
que saiu do Egito. Mas que, quanto a ter um coração movido por Ti para ser sensível, espontâneo
e voluntário, que eu seja, meu SENHOR, muito
parecido com eles. E nunca o contrário.
Em Nome de Jesus Cristo. Amém!
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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
NOVO ASSUNTO DAS CLASSES DA EBD
A partir do próximo domingo as classes da EBD
(adolescentes, jovens e adultos) terão um importante tema de estudos:
INTRODUÇÃO À TEOLOGIA.
Não perca esta maravilhosa chance de estudar a Bíblia Sagrada.
Veja ao lado as LIÇÕES que estudaremos na
Primeira Parte do Curso de Introdução à Teologia
(recorte e cole em sua Bíblia).
Observação 1:
Na Segunda Parte deste Curso, veremos também mais dezesseis Estudos Bíblicos, com ênfase na Soteriologia (A Doutrina da Salvação). Vamos nos aprofundar em Eleição, Predestinação,
Chamada, Arrependimento, Fé, Regeneração,
Justificação, etc., quando também, pela graça de
Deus, nos deteremos em aspectos bem práticos
dessas doutrinas.
Observação 2:
Vamos fazer grupos de edificação – para aprofundar e debater os assuntos estudados.
Observação 3:
Durante o semestre (enquanto estudamos
estas duas partes da Introdução à Teologia), temos a intenção de observar as necessidades e
deficiências doutrinárias dos alunos, a fim de que
possamos, no futuro, selecionar Doutrinas para
os nossos estudos bíblicos.

Tivemos a primeira reunião com os irmãos
que compõem o Grão de Mostarda. Este grupo
é formado de vocacionados que têm colocado
suas vidas diante de Deus para conhecer a
vontade do SENHOR quanto ao ministério e
missões.
Estiveram presentes em nossa primeira reunião: Alexandre Aquino, Assis, Auristela, Florinda, Geísa, Geová e Francilene, Ivani, James, Janeide, Kelly, Marluce, Mazé, Verônica,
Rodolfo, Rodrigo, Vitor Bruno, Ana Cristina,
Karlos, Giuvan, Juliana Castro, Mota e Linda, e
Gercina.
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INTRODUÇÃO À TEOLOGIA
LIÇÕES 1 E 2
Teologia Propriamente Dita: A Doutrina de Deus
- Parte I » Natureza e Atributos de Deus
- Parte II » A Criação
LIÇÃO 3
Bibliologia: A Doutrina da Bíblia
LIÇÃO 4
Hamatiologia: A Doutrina do Pecado
» O Pecado e a Queda do Homem
LIÇÕES 5, 6, 7, 8, 9 E 10
Cristologia: A Doutrina de Cristo
- Parte I » A Divindade de Cristo
- Parte II » A Humanidade de Cristo
- Parte III » Natureza e Obras de Cristo
- Parte IV » A Morte de Cristo
- Parte V » A Ressurreição de Cristo
- Parte VI » O Ministério de Cristo
LIÇÃO 11
Pneumatologia: A Doutrina do Espírito Santo
LIÇÕES 12, 13 E 14
Escatologia: A Doutrina das Últimas Coisas
- Parte I » A Volta de Cristo
- Parte II » O Milênio
- Parte III » O Estado Eterno
LIÇÕES 15 E 16
Soteriologia: A Doutrina da Salvação
- Parte I » O Evangelho de Cristo
- Parte II » Lei e Graça

Nesta primeira reunião, incentivamos para
que eles estudassem no CBD, que participassem da EBD (inclusive serão líderes de grupos
de estudo), que orassem uns pelos outros, que
fossem comprometidos com o Plano de Fé para
Missões e que analisassem bem os Cinco
Compromissos para 2006.
A próxima reunião será AMANHÃ (segunda-feira, dia 20), durante a divisão de grupos
para oração. Atenção: quem não puder estar
presente, peça a alguém do próprio Grupo Grão
de Mostarda para representá-lo, justificando sua
ausência e anotando nossas decisões.

Grão de Mostarda

CENTRO BÍBLICO DISCIPULAR - CBD
Já começaram as aulas de nosso curso de
preparação teológica - para a liderança eclesiástica local e capacitação para o trabalho pastoral,
missionário e magistério bíblico.
Veja ao lado como ficou estabelecido o horário
do primeiro semestre letivo de 2006.
O CBD, por funcionar em nossa igreja, tem
custo bem acessível. Cada disciplina, independente de números de créditos, custa apenas 10
Reais (matrícula e mais 4 mensalidades). E para
quem for fazer todas as disciplinas o custo máximo é de R$ 30,00.

• QUINTA-FEIRA
19h00: Pentateuco - Pr. José Nogueira
• SEXTA-FEIRA
16h30: Grego V - Pr. José Nogueira
17h45: Hebraico II - Pr. José Nogueira
19h30: Eclesiologia e Angelologia
- Pr. Nilson
IMPORTANTE: Esta semana é a última oportunidade de fazer a matrícula para este semestre. As informações e formulários podem obtidos com a irmã Elsa Mita.

N OTAS E N OTÍCIAS

RELATÓRIO DAS CONSTRUÇÕES

AÇÕES DE GRAÇA

Devido à imprevista e urgente viagem do Pr. José
Nogueira para resolver assuntos ligados à nossa
Congregação em São Gonçalo, transferimos o relatório de nossas construções para a próxima semana. Como queremos dar um relatório e compartilhar
planos, achamos que o melhor horário para isto é a
primeira parte da EBD, nosso culto doméstico. Portanto, se Deus quiser, teremos nossa reunião no
próximo domingo, durante a EBD.
Os irmãos que quiserem dar oferta podem procurar o diácono Marcus Antônio.

“Alegrai-vos com os que se alegram”

CORAL CRISTO É VIDA
O SENHOR Deus continua nos impulsionando
para pregar Sua Palavra fora de nossos portões. No
sábado passado, nosso Coral esteve se apresentando no Pão de Açúcar da Washington Soares,
por ocasião do aniversário do Pão de Açúcar. Têm
sido excelentes oportunidades para semear a Palavra de Deus por toda Fortaleza.

BATISMO
O próximo batismo será no dia 02 de abril. Solicitamos aos discipuladores e candidatos ao batismo
que procurem o Pr. Luiz Lindolfo para confirmação.

PASTOR FAZ 48 ANOS
“Se for alvo de
homenagens, não
se constranja diante
delas. Ao contrário,
busque ter três
atitudes: Cuide-se
para que não se
sinta orgulhoso com
as lisonjas; cuide-se
para que não se
sinta imerecido da
homenagem e, por
fim, pergunte-se
sobre que lição Deus
está permitindo que
tires da situação”.

Romanos 12:15a
Nossos irmãos tem sido grandemente abençoados em concursos. Recentemente João de Deus
passou no concurso para Procurador Federal, e
Josiel para Defensor Público. Parabéns, irmãos,
que o SENHOR Deus seja glorificado nessa nova
fase de suas vidas.

PEDIDO DE ORAÇÃO
“Chorai com os que choram”
Romanos 16:15b
Estamos orando insistentemente pela recuperação da Dona Glória, esposa do Neto, morador do
sítio do Juarene. Nossas irmãs em Cristo Nádia e
Liana tiveram um momento difícil com o acidente e
morte do Neto. Pedimos ao SENHOR Deus para
que restaure a saúde da D. Glória, mas que também
use todo isso para salvação eterna de vidas.

JOVENS QUE ESTÃO ESTUDANDO FORA
Temos seis jovens de nossa igreja que estão
estudando fora de Fortaleza. Todas às segundasfeiras, em nossas Koinonias, estamos orando por
eles: Ícaro (São José dos Campos), Marquinhos (Goiânia); Natan (Campinas), Paulo Henrique (Anápolis), Átila (Sobral) e Káthya (Crato).
Com essa reflexão, fruto das lembranças do velho
mestre Thomé Wilsom, o homenageado da noite de
ontem, Pr. José Nogueira, encerrou sua festa de 48
anos. Como manda a “tradição”, houve depoimentos
intermináveis, esquetes de estereótipos, bolos confeitados e guaranás (desta vez dos bons!). Feliz, carregado de presentes e presente, ele próprio, no coração de suas ovelhas, foi-se o pastor para sua casa.
Bom que tenhamos esse hábito. Homenagear quem
nos edifica, faz bem. Agrada a Deus. A quem honra,
honra, é o que diz Sua Palavra. O homenageado se
fortalece, pois percebe que seus esforços têm respaldo. A igreja se fortalece, pois o corpo sai unido quando
reconhece sua liderança. Parabéns ao Pr. Nogueira
por merecer as homenagens. Parabéns à igreja, por
ter participado da solenidade de forma tão ativa.

