ANO XIX - Nº 617 • FORTALEZA, 30 DE ABRIL DE 2006
IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA

cristoevida.com

COMPARTILHANDO
UM DEVOCIONAL

Por causa da disciplina de Pentateuco
que tenho feito no CBD, tenho lido os cinco
primeiros livros da Bíblia.
Deus me fez hoje acordar a alva, então,
pude ler vários capítulos do livro de Êxodo.
Também pude orar por vários assuntos: por
minha família e por mim, principalmente para
agradecer e rogar por bênçãos espirituais;
pela minha amada parentela; pelos missionários, como Ricardo e Arlete e o trabalho que
desenvolvem no norte do Brasil; Pr. Geraldo
Cruz e sua família; Pr. Eduardo (família, trabalho e saúde); Paulo Henrique; e muitos outros.
Orei também pelos pastores da nossa igreja
e suas famílias; pela saúde de irmãos que eu
sei estarem precisando de oração nesta área;
pela nossa classe de Pentateuco; pelo Pr.
Mazinho e família e por tantas outras coisas.
Voltando ao assunto de Êxodo, lembrei
das últimas pregações na igreja, que nos
levaram a perceber algumas atitudes excelentes daquele povo que muitas vezes tinha-se mostrado murmurador, ingrato e infiel a Deus. Eu sei que Deus é Quem efetua
em nós tanto o querer como o realizar (Fp
2:13), mas fiquei curiosa para saber mais
detalhes de como tudo isso acontecera.
No capítulo 32 de Êxodo, li que após o
povo ter cometido o pecado da idolatria com
o bezerro de ouro, Moisés convoca o povo
dizendo: “Quem é do SENHOR venha até
mim”. Então se ajuntaram a ele todos os
filhos de Levi. E Moisés ordenou que cada
um matasse a seu irmão, a seu amigo, a
seu vizinho (acredito que aqueles que não
atenderam ao chamado de Moisés). O povo
obedeceu a Moisés e caíram naquele dia
uns três mil homens. Logo depois, Moisés
diz: “Consagrai-vos a Deus...” A partir daí,
nos capítulos seguintes, podemos ver o
arrependimento do povo e a sua prontidão
em atender, de coração disposto, a convocação de Moisés a fim de lhes transmitir
todas as palavras que o SENHOR ordenou.
Eles doaram não somente bem materiais,
abundantemente, para a construção do Tabernáculo, mas doaram a si mesmos a Deus
e realizaram toda a obra que o SENHOR lhes
havia determinado que fizessem (Êx 40:33).

Com tudo isso eu aprendi que para nos
consagrarmos ao SENHOR é preciso que
antes nos despojemos de toda idolatria, de
todo mal, de tudo que nos afasta de Deus.
Como orou Davi: “Vê se há em mim algum
caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno” (Sl 139:24). Aprendi que consagração
envolve serviço a Deus, ou seja, consagrar-se significa não somente colocar os
nossos bens materiais à disposição de
Deus, pois tudo é dEle, mas também entregar-nos totalmente a Ele, confiando que é
Ele Quem nos capacita para a obra que Ele
mesmo determina que realizemos.
Os meus olhos deixaram o passado e o
presente e passaram a vislumbrar o futuro.
Lembrei que a Bíblia fala que antes de Deus
cumprir as Suas promessas de paz para o
Milênio, Ele também erradicará o mal de toda
a Terra e iniciará este período somente com
aquelas pessoas que foram salvas em Cristo. E a Terra, então, se encherá do conhecimento da glória do SENHOR.
Que Deus nos ajude a nos despojarmos
do velho homem e a nos revestirmos do
novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade (Efésios 4:22, 24). Somente assim podemos
experimentar qual seja a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus (Romanos 12:2).
IZOLDA CUSTÓDIO NOGUEIRA

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

A IMPORTÂNCIA DE UMA VIDA CONSAGRADA
1 Samuel 7:2-10
Consagrar é dedicar-se inteiramente a Deus
– Êx 29:1. Etimologicamente esta palavra hebraica tem um significado especial: “encher as
mãos completamente, de maneira que não se
ocupem com mais nada” – ver Cl 3:17.
No primeiro livro de Samuel encontramos a
importância da Consagração.O contexto nos
mostra duas coisas:
Primeiro: Que a Arca do SENHOR (presença abençoadora) foi tomada pelos filisteus por
causa da desobediência do povo – 4:18 – 5:1
Segundo: Que a Arca depois foi recuperada
parcialmente – 7:1. Embora recebessem a Arca
de volta, o povo de Deus não pode levá-la a Silo,
onde havia o lugar de adoração a Deus. A Arca
ficou em Quiriate-Jearim. Povo em pecado, vivendo a capengar em obediência parcial, obedecendo e desobedecendo ao SENHOR, vive
também a receber parcialmente as bênçãos do
Senhor. Nunca é feliz por completo.
Aí vemos a importância da CONSAGRAÇÃO
A DEUS - 1 Samuel 7:2-10
I. A Tristeza do Povo - 7:2
II. A Solução de Deus - 7: 3 e 4
a) Arrependimento - “Se é de todo vosso
coração que voltais...” - Vs. 3a
b) Purificação - “tirai dentre vós os deuses
estranhos...” Vs. 3b
c) Santificação - “preparai o vosso coração
ao SENHOR” Vs. 3c
d) Consagração - “e servi a Ele só...” Vs. 3d
e) Obediência - “tiraram os Baalins... e serviram só ao SENHOR” Vs. 4
III. A Vitória da Consagração - Vs. 5-10
Um velho e experiente pastor testemunhou
que, em toda sua vida, presenciando e acompa-

nhado a morte de muitas pessoas, ele nunca viu
um crente, no leito de morte, lamentar ter crido e
seguido a Cristo. Mas viu muitos ateus, céticos
e blasfemadores, na hora da morte, lamentarem
não ter crido em Jesus Cristo.
Todos já ouviram falar de Nicolau Copérnico,
o famoso astrônomo nascido na Polônia, em 19
de fevereiro de 1473. Também foi um grande
matemático, sendo o responsável, por suas
descobertas, pelas grandes mudanças do conceito acerca do universo. Mas, seu conhecimento científico e sua grande reputação não o
impediram de crer em Jesus Cristo como seu
único e todo-suficiente Salvador, confiando exclusivamente na graça de Deus para o perdão
de seus pecados.
Quando estava gravemente enfermo, o seu
último livro “On Resolutions of The Celestial Bodies” (Determinações sobre os Corpos Celestiais), foi colocado em suas mãos. Porém, no leito
de morte, não pensou em si como cientista, mas
como um pecador necessitado do perdão de
Deus, e pediu que fosse escrito o seguinte epitáfio em seu túmulo:
“Senhor, não peço a mesma bondade que
mostraste a Pedro. Nem me atrevo a pedir a
mesma graça que garantiste a Paulo. Mas, Senhor, peço-Te que me concedas a mesma misericórdia que concedeste ao ladrão moribundo. Esta é a minha fervorosa oração.”
O ladrão moribundo a que Copérnico se
referia era o malfeitor penitente que, crucificado ao lado de Jesus, exclamou: “Jesus, lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino”
(Lucas 23:39-43).
Isto me faz lembrar uma frase que marcou
para sempre a minha vida: Você pode ter começado a vida do jeito errado, pode ainda ter continuado por muito tempo de forma errada, mas
você não precisa terminá-la do mesmo modo!
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CÓPIAS

HOMENS QUE ORAM FAZEM A DIFERENÇA
Em geral, são as mulheres que predominam
no ministério de oração nas igrejas. Na maioria
das situações, as mulheres oram mais que os
homens. Peter Wagner observou que das pessoas que identificam seu chamado principal como
sendo a intercessão, 80% são mulheres.
Porém, Deus está chamando os homens para
se apresentarem a fim de desempenharem sua
parte na oração. O Senhor está chamando TODA
a igreja à oração – tanto homens como mulheres,
assim jovens como velhos.
Pense, por um instante, no aspecto de guerra
espiritual que existe na oração. John Piper escreve: “Enquanto não descobrirmos que a vida é uma
guerra, não saberemos para que serve a oração”.
A oração envolve batalha contra as forças espirituais nos lugares celestiais. Como se sentem, homens, enviando sua mãe ou esposa para a guerra,
enquanto permanecem tranqüilamente sentados
em casa? Não é isto que estamos fazendo, quando consideramos a oração como trabalho de mulheres? É tempo de tomarmos o lugar de guerreiro,
ao lado das mulheres, para batalharmos juntos na
força e vitória do Senhor, como povo de oração.
Considere também a questão de liderança espiritual no lar. Está muito claro nas Escrituras que o
Senhor espera que os homens cristãos sejam líderes espirituais nos seus lares. Aqui está uma verdade, entretanto, que nem sempre é compreendida:
líderes espirituais oram! Se um homem não ora, como
poderá ser líder espiritual? Homens que não oram
estão abdicando seu lugar de autoridade espiritual e
deixando suas famílias abertas a ataques. Como
pode ver, esta não é uma discussão abstrata, mas
uma questão muito prática para você e sua família.
Creio que o lugar onde os homens casados
precisam começar é na formação do hábito de
orar junto com suas esposas. A maioria dos homens cristãos não tem esta prática. É um tempo
maravilhoso de compartilhar juntos diante do Senhor e de fortalecer um ao outro. Orar juntos é um
maravilhoso presente que um cônjuge pode dar
ao outro. Quer seja de manhã ou à noite, durante
cinco minutos ou uma hora, é essencial que casais cristãos aprendam a orar juntos.
Numa pesquisa, foi notado que entre mil casais
que oravam juntos, somente um viu seu casamento desmoronar. Compare isto com a estatística de
quase 50% de separações nos outros casais, inclusive em se tratando de casais cristãos.
Creio que Deus está chamando os homens a
tomar seu lugar de liderança na oração. À medida
que os homens começam a corresponder em oração, Deus começa a agir de formas surpreendentes. Dr. J. Edwin Orr o expressou assim: “Quando
Deus está se preparando para fazer algo novo
com seu povo, ele sempre os leva a orar”.

Deus está fazendo uma nova coisa hoje. Se quiser estar “por dentro” do que Deus está fazendo,
você precisa começar a orar com mais paixão e
intensidade. Se quiser encontrar propósito e sentido
e uma vida que realmente conte para Deus – se
quiser fazer uma diferença neste mundo – então ORE!
Oração é o que Deus está chamando seu povo a
fazer hoje como parte do seu plano para este mundo.

CONFIANÇA NOS MÉTODOS
E PROPÓSITOS DE DEUS
“Assim que teve a visão, imediatamente,
procuramos partir para aquele destino,
concluindo que Deus nos havia chamado
para lhes anunciar o evangelho.”
Atos 16:10
O caminho estava encoberto!
A vontade do Senhor, escondida!
Naquele momento, era impossível seguir
em frente. Contudo, na hora certa, novas ordens ele receberia.
E, enquanto esperava, não temia.
Então chegou a noite em que, talvez num
sono leve, veio a visão – o toque do clarim
chamando à ação.
E mais uma vez confiando tudo aos cuidados de Deus, Ele pôde partir e provar a fidelidade do Senhor.
Não foi voz humana que deu a palavra de
ordem, não foi mão humana que lhe apontou
o caminho. Nenhum coração humano conhecia plenamente seu profundo anseio, nem poderia ajudá-lo a tomar decisões.
Assim sem procurar saber a vontade humana, “concluindo”, com toda certeza, que
essa era a vontade de Deus, e, no coração
recebendo a revelação, partiu, para realizar
os propósitos divinos.
Talvez, meu amigo, esperes de Deus a direção. Teu coração, ansioso, deseja conhecer Sua intenção.
Descansa no Senhor. Ele já ouviu teu clamor.
Os passos seguintes Ele te irá revelar.
Continua com os olhos nEle. Só Ele pode
guiar-te. Nem sempre dos melhores amigos
receberás direção.
Deus é Quem sabe onde e como Ele precisa de ti. E pode orientar-te por meios invisíveis.
Com certeza, teu coração desejoso irá “concluir”, e terás a orientação que tanto anseias.
Portanto espera! Não te aflijas!
De forma alguma! E saibas:
A direção de Deus nunca vem atrasada!
ILZANIR QUEIROZ

RECORDANDO A KOINONIA
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A - São “encontros” abertos a todos os tipos de
jovens de “igrejas” (liberais, carismáticas, neo-evangélicos, heréticos, IURD, etc.). Promovidos por pessoas que se dizem “crentes” mas que não têm respeito aos princípios de Deus. Geralmente nem se
sabe direito a que igreja estão filiados (se estiverem!).
B - Durante os encontros há o mesmo comportamento que se vê nos shows mundanos: aplaudem seus “ídolos”, dançam conforme a música e
têm, na maioria das vezes, idêntico proceder até
dos grupos musicais e dos cantores seculares.
C - Em alguns há absurdos de jovens amontoados a esfregarem-se uns nos outros. A iluminação é de boite. Um alternado de escuridão e semiescuridão que inspira toda prática sem pudor (Ef
5:12-14). Moças, montadas nas costas dos rapazes, se requebram. Frases são ditas com gracejos e que desmoralizam coisas sérias!(Ef 5:3-7).
As pessoas se vestem com roupas no mesmo
estilo imoral do mundo (2 Rs 1:7). E o pior é que
tudo isso é feito em nome de Deus.
D - Que jovem, realmente crente, ficaria edificado em participar de tal show?
E - Quem seria capaz de defender essas coisas como sendo agradáveis ao Deus Santo e
Todo-Poderoso? Vejamos alguns princípios bíblicos envolvidos:
1 - Toda adoração a Deus deve ser planejada
em santidade – Is 6:3-5; Hc 2:20.
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2 - Adoração a Deus deve ser em espírito e
em verdade – Jo 4:24; Dt 13:4.
3 - Deus sempre exigiu respeito para o uso do
Seu Nome – Ec 5:1; Ex 20:7.
4 - A Bíblia é radical quanto ao tipo de relacionamento que o crente fiel deve ter para com os
que, mesmo se dizendo crentes, desobedecem
deliberadamente aos princípios de Deus ou promovem o pecado – 1 Co 5:9-12. A ordem é não se
associar com eles e não ter nenhuma comunhão.
5 - O mandamento de Deus é claro ao colocar
sobre os crentes o dever de repreender as cousas
erradas e nunca ser cúmplice ou omisso – Ef 5:11.
6 - O princípio bíblico de separação eclesiástica
condena claramente a participação do crente nestes espetáculos quer seja de entretenimento ou de
pretexto de adoração e evangelismo – 2 Ts 3:14-15.
a) Devemos “notar” quem promove, quem realiza e quem participa. A Bíblia não incentiva a
ingenuidade. Devemos descobrir quem são.
b) Devemos nos afastar deles – “não nos associarmos”.
c) Devemos deixar claro nossa posição para
que eles, se ainda tiverem vergonha, “fiquem envergonhados”.
d) Devemos tratá-las como pessoas que estão
pecando contra os princípios de Deus. E vão prestar contas com Deus. Não são nossos inimigos.
e) Devemos, se pudermos, exortá-los e repreendê-los, nunca ajudar, prestigiar, apoiar ou
nos associarmos com eles.

N OTAS E N OTÍCIAS

MOCIDADE: TESOURO EM VASOS DE BARRO
Abril foi um abençoado mês inteiramente dedicado aos estudos sobre Vida Devocional, em que
todos ganharam um lindo cartão colorido de como
fazer um Devocional em 16 minutos. E ontem a
Mocidade encerrou a programação do mês com
a exposição do trabalho missionário com Surdos
e Mudos. Uma bênção de informação sobre o
ministério e de grande edificação espiritual. É um
verdadeiro desafio para apoiar e orar.
Em maio, haverá todo sábado programação
especial com o mensagens do Pr. José Nogueira,
desenvolvendo o tema: TESOURO EM VASOS
DE BARRO, baseado em 2 Coríntios 4:7. Começa já no próximo sábado (06/05). Participe!

CORAL CRISTO É VIDA
No próximo domingo (07/05), às 16:30 horas,
haverá uma reunião da direção do Coral com os
novos participantes. O Ministério de Coral tem
sido responsável por grandes programações
evangelísticas de nossa igreja, inclusive com o
desafio de ministrar “fora de nossos portões”.
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PREGADORES EM SÃO GONÇALO
A cada fim de semana está indo um membro
da liderança de nossa igreja para pregar no Culto
à noite em nossa Congregação de São Gonçalo.
26/03 - Alexandre Aquino
02/04 - Pr. Joaquim Vieira
09/04 - Pr. Luiz Lindolfo

16/04 - Diácono Ximenes,
(substituído pelo irmão Mota).
23/04 - Diácono Roberto Santos

30/04 - Diácono Cláudio Magalhães
Qualquer mudança comunicar ao Pr. Nogueira.

