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AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

A DEVOÇÃO REQUERIDA POR DEUS
Profeta Malaquias
Começamos um novo tema bíblico para
a nossa igreja. Em maio vamos pensar
muito na importância da família, por isso
escolhemos o sub-tema: amamos, respeitamos e preservamos.
E vamos estudar nos quatro domingos
de maio o livro do profeta Malaquias. Perguntam: E qual é a relação de Malaquias
com a família? Muita, nós respondemos e
completamos: Quem estudar, verá!
A cada semana estudaremos um capítulo e vamos construir, se Deus quiser, um
alicerce forte e básico para uma grande
edificação espiritual.
Malaquias foi um profeta do SENHOR.
Seu nome significa: “Meu
mensageiro”, pois o SENHOR está ali autorizando o profeta a falar em
Seu Nome!
Malaquias foi um dos
últimos profetas do antigo Testamento. Viveu depois de Ageu e Zacarias,
por volta de 425 a.C. E
sua profecia foi dirigida

ao povo de Deus em Jerusalém.
Depois dos 70 anos de exílio na Babilônia (disciplina de Deus por causa dos pecados e rebelião de Israel), o SENHOR
começa a trazer de volta para Israel o Seu
povo, em 536 a.C. A primeira cousa reconstruída em Jerusalém, numa grande euforia, é o templo do SENHOR, que foi dedicado em 516 a.C.
Depois de Zorobabel e Esdras, Neemias lidera a reconstrução das muralhas de
Jerusalém, em 445 a.C.
Com o templo e as muralhas reconstruídos, o povo, ao invés de ter aprendido a lição
da desobediência e agradecer e louvar a
Deus por Suas bênçãos,
entra numa depressão espiritual de causar dó.
Nessa situação, o SENHOR Deus exige de
Seu povo uma devoção
digna do Seu tremendo
Nome! E a primeira atitude requerida é uma
devoção de amor, no capítulo 1.

Na DEVOÇÃO COM AMOR exigida por Deus,
no primeiro capítulo, podemos perceber três cousas:
I - O AMOR DE DEUS DECLARADO Malaquias 1:1-5.
“Eu vos tenho amado!”, declara o SENHOR
Deus, no verso 5.

III - O AMOR DE DEUS REIVINDICADO Malaquias 1:14.
“Pois maldito o que oferece ao SENHOR ‘a
sobra’!”, decreta o SENHOR, no verso 14.

II - O AMOR DE DEUS REPUDIADO Malaquias 1:6-13.
“Em que desprezamos nós o Teu Nome?”,
ironiza o povo, no verso 6.

Aquele povo, como nós, estava precisando urgentemente voltar-se em amor devotado para Deus!
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CÓPIAS

PRECISA-SE DE
O oficial etíope, quando questionado por Filipe,
declara a necessidade de ser acompaDISCIPULADORES BÍBLICOS nhado por um guia através de sua jorOrdenou JESUS:
“Ide, portanto, fazei discípulos...
ensinando-os a guardar todas as cousas
que vos tenho ordenado...”
Mateus 28:18-20 (trechos)
Obedeceu Filipe:
“Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que
me expliques a quem se refere o profeta.
Fala de si mesmo ou de algum outro? Então
Filipe explicou; e, começando por esta
passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus.”
Atos 8:34-35

S

empre tive por óbvio o sentido do verbo aqui
traduzido por “explicar” até que percebi que
o termo grego ali usado é o verbo hodogéu (guiar ou conduzir). Este verbo foi utilizado na antigüidade para definir a atividade dos guias que conduziam pessoas através do deserto. Eles tinham
os pés nos mesmos caminhos que as pessoas
que guiavam, enfrentavam o calor do meio-dia,
bem como o frio das noites.
Em franco contraste com a imagem dos dedicados guias, temos os vendedores de mapas.
Estes últimos se apresentam das formas mais
criativas, possuem idéias tremendas acerca dos
desertos, acham-se detentores de uma grande
sabedoria e falam de suas vantagens com convicção. No entanto, eles não ousam caminhar ao
lado das pessoas debaixo do sol escaldante ou
em meio às noites frias. O papel deles restringese a disponibilizar mapas para os mais variados
desertos da vida.

nada espiritual. Em Atos 8:31 encontramos Filipe
entrando na carruagem, sentando-se ao lado do
oficial e seguindo com ele o caminho. E, começando
por onde aquele homem se encontrava, guiou-o até
Jesus (Atos 8:35). A opção de Filipe não é a de
vender mapas, mas a de guiar aquele homem.
O discipulado bíblico é assim, pois a vida cristão não pode ficar centralizada somente nos eventos dominicais, senão vai parecer-se com a atividade desenvolvida pelos vendedores de mapas.
Os cultos e as reuniões dominicais são importantes, mas não é tudo. Nelas outros já prepararam
o ambiente para adoração, a música foi ensaiada
para louvar a Deus e as palavras elaboradas para
ensinar e motivar o adorador a ser um verdadeiro
servo (e não a ficar como adorador e freguês).
Quando a vida cristã é vivida em meio aos
problemas, trabalhos e discipulados, surge, assim, uma autêntica disposição espiritual de se
estar próximo e atento às crises e às dores das
pessoas. As pessoas se convertem geralmente
em meio aos caos que o mundo e o diabo as
levaram. O verdadeiro servo de Deus se envolve e participa com o fazer novos discípulos de
Jesus, ensinando e guiando-os em o novo caminho. E, deste modo, a imagem cristã do discípulo
de Jesus é resgatada nos dias de hoje. O crente,
então, exerce seu sacerdócio, pois torna-se aquele servo de Deus que vive com relevância não
apenas aos domingos, mas especialmente entre
os domingos. Ele se dá, orando e trabalhando,
aprendendo e ensinando, guiando e conduzindo
pessoas através da Palavra, por um grande motivo: obediência ao seu SENHOR Jesus Cristo.
Você é um guia ou um vendedor de mapas?

POR QUE AMO A IGREJA?
Salmo 122:1 e 1 Coríntios 3:16

RELEMBRANDO A KOINONIA
SEGUNDA-FEIRA,

1º

DE

MAIO

Alegrei-me quando me disseram:
sabeis que sois santuário de Deus
“Vamos
“eNão
à casa do SENHOR”
que o Espírito de Deus habita em vós?”
1 - Porque a origem da igreja vem do plano de seu dono: Jesus Cristo - Mateus 16:18.
2 - Porque sei que ela tem um tempo limitado: Começou no dia de Pentecoste (Atos 2) e terminará
no Arrebatamento (Apocalipse 3:10).
3 - Porque tem uma obra desafiante: evangelizar e discipular os convertidos - Mateus 28:18-20.
4 - Porque o alvo da igreja é o crescimento espiritual - Efésios 4:13.
5 - Porque o seu poder é o próprio Espírito Santo - Atos 1:8.
6 - Porque a segurança e a garantia da igreja é a presença de Jesus Cristo - Mateus 18:20.
7 - Porque suas poderosas armas são espirituais - Efésios 6:10-18.
8 - Porque seu suprimento emocional é o amor de Cristo - Efésios 5:25 e 32.
9 - Porque sua autoridade está na delegação de Jesus Cristo - João 20:21.
10 - Porque sou abençoado por fazer parte do Corpo de Cristo - 1 Coríntios 12:12 e 13.

N OTAS E N OTÍCIAS

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.
Dia 07/05 - Pr. Joaquim Vieira
Dia 14/05 - Giuvan dos Santos
Dia 21/05 - Diácono Cláudio Magalhães
Dia 28/05 - Diácono Hércules (de São Gonçalo)
Lembrando que o culto em São Gonçalo começa às 18 horas, e que qualquer mudança ou troca
de data, deve ser comunicada ao Pr. José Nogueira.

MOCIDADE: TESOURO EM VASOS DE BARRO
Em maio, está havendo 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.
Começamos ontem. Se você perdeu o primeiro,
não perca os seguintes. Participe!

CORAL CRISTO É VIDA
No terceiro domingo de maio (21/05), às 16 horas, o Coral Cristo é Vida voltará às suas atividades de encontros e ensaios aos domingos à tarde.
Com a experiência dos coralistas mais antigos e a
força dos novos integrantes, o abençoado Ministério de Coral continuará responsável por grandes
programações evangelísticas de nossa igreja.

O MAIOR LADRÃO DO BRASIL
Quem é o maior ladrão? Uma senhora disse
que ia revelar quem é o maior ladrão. Todos ficaram intrigados e curiosos. No dia marcado para a
revelação, ela começou a contar uma história.
Um homem foi espancado por salteadores e
deixado à beira da estrada para morrer. Um viajante que ia passando viu a triste situação daquela pessoa. Ele parou e socorreu aquele homem
(mesmo correndo risco). Levou-o a um hospital e
pagou a conta. Depois o hospedou em sua própria casa para melhor cuidar dele. Mas, aquele
homem, logo que se recuperou e, aproveitandose da ausência do seu benfeitor, roubou dinheiro
e pertences de sua casa.
O pior ladrão, revelou a senhora ao chegar no
final da história, é aquele que rouba o seu melhor
amigo e benfeitor! E disse aos seus ouvintes: Vocês são ladrões de Deus, seu melhor amigo e
benfeitor. Ele os salvou da morte eterna e os resgatou do Império das Trevas, lhes deu provisão,
e vocês ainda roubam de Deus!
As pessoas logo perguntaram:
- Em que nós roubamos de Deus?
A senhora respondeu com Malaquias 3:8,
“Nos dízimos e nas ofertas!”
E nós, em que roubamos a Deus, nos dízimos
ou nas ofertas, ou em ambos?

PRECIOSAS CORRESPONDÊNCIAS

Missões
Carta de Atalaia do Norte - AM

23/03/2006

Como é bom saber que vocês estão aí
orando por mim, esperando a minha volta
para saber o que Deus tem feito por meio de
mim para Sua glória. Saibam que Ele tem me
protegido todo os dias, bem como me usado
no louvor da igreja, no discipulado dos
irmãos, e na comunidade através das aulas
de música que ministro durante a semana.
E
o SENHOR ainda tem me acrescentado na
oportunidade de fazer cursos de
computação e aprender sobre os costumes
e língua dos índios MARUBOS, através de
uma família de marubos que se congrega
conosco. Estas são um pouco das muitas
bênçãos que o SENHOR tem me concedido
neste período de um ano e dois meses que
aqui estou.
Gostaria que vocês continuassem
orando por:
1 - Minha saúde (tenho emagrecido um
pouco).
2 - Minha ida a Venezuela, em julho
(casamento de um missionário).
3 - Minha ida a Fortaleza, no fim do ano
(férias).
4 - Por um computador (para comunicação
mais rápida).
5 - Pelos meus planos de fazer lingüística
no ano que vem e depois (se a entrada para
o povo Zoé ainda tiver fechada) voltar para
Atalaia, e estudar a língua marubo ou outra
nesta região – que o SENHOR me
direcionar.
Saibam que eu amo vocês, pois tenho
plena certeza que minha vida e meu
ministério têm sido enriquecidos pelas
vossas orações e pelo vosso amor.
Com amor,
Jane Mary

10 DE MAIO
Eu gosto muito de feriado que cai em dia de
segunda-feira. A Koinonia recebe a alegre participação daqueles que não podem vir por causa dos
trabalhos e estudos. Segunda-feira passada foi
assim. O auditório da igreja quase lotado. Alegria
por participar era vista no rosto de muitos. Que
bênção. Ah, se tivessem mais feriados às segundas-feiras!

