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Ao celebrarmos 58 anos
da Fundação do Moderno
Estado de Israel
(14 de maio de 1948),
convém recordarmos que...

DE ISRAEL

DEUS
FALA
PARA O MUNDO

“Ouvi a Palavra do SENHOR, vós, filhos de Israel,
porque o SENHOR tem uma contenda com
os habitantes da terra; porque nela não há verdade,
nem amor, nem conhecimento de Deus.”
Palavras do Profeta Oséias,
em Samaria, Israel, 710 a.C.
Os dias do profeta Oséias foram
bem difíceis. Samaria, capital do
Reino do Norte, seria destruída pelos
Assírios em 722 a.C., e Deus havia
predito isso como resultado de Sua
disciplina. Oséias e sua vida familiar
serviram de ilustração da rebelião do
povo e também do amor
misericordioso de Deus.
Impressionante é o fato de que,
apesar do envolvimento de Deus com
Israel numa época tão tensa, há o
envio de uma tremenda mensagem de
Deus para o mundo inteiro!
Não será essa uma das causas por
que o mundo odeia tanto Israel? O fato
de Deus falar ao mundo através
daquele povo tem causado inveja às
nações e suscitado esse ódio contra os
judeus (lembremo-nos de que todos os
profetas eram judeus, inclusive o
salvador Cristo). O Diabo tem usado
isso muito bem, e no mundo inteiro tem
incentivado esse ódio anti-semita.
Somente quem conhece a Bíblia e
teme ao SENHOR Deus é capaz de
discernir essas coisas!
Vamos estudar essa mensagem que
Deus enviou ao mundo inteiro através
de Israel.

O REMETENTE:
“Ouvi a Palavra do SENHOR...”
Oséias 4:1
É Deus quem fala através do judeu Oséias (ver 1:4). De Samaria,
capital do Reino de Israel, Deus brada às nações do mundo.
OS DESTINATÁRIOS:
“Filhos de Israel” e “habitantes da terra”
- Oséias 4:1
A mensagem é primeiramente dirigida a Israel (“Ouvi a Palavra do
SENHOR, vós, filhos de Israel...”),
mas dali a mensagem deve ecoar
para toda a terra (“...porque o SENHOR tem uma contenda com os
habitantes da terra”). A palavra hebraica ‘eretz’ (terra), na Bíblia, pode
significar todo o planeta (Gn 1:1) ou
a terra de Israel (Lv 26:42). Levando-se em conta o contexto, parece
significar todas as nações.

A MENSAGEM ESCLARECE
SEUS MOTIVOS
“Porque o SENHOR tem uma contenda
com os habitantes da terra”
A contenda de Deus contra os habitantes da terra tem três motivos:
1 - Não Há Verdade na Terra:
“... porque nela não há verdade”
A Bíblia nos revela que o mundo inteiro “jaz no Maligno” (1 João 5:19) e que o
Diabo é o pai da mentira (João 8:44). Daí
a causa desse funesto predomínio da
mentira, da falsidade e do engano. Jesus
Cristo se revela como sendo o Caminho,
a Verdade e a Vida (João 14:6), ou seja, o
antídoto para esta negra realidade.
2 - Não Há Amor na Terra: “... nem amor”
A humanidade não entende o que é o
verdadeiro amor. O verdadeiro amor é
virtuoso (1 Coríntios 13), pois provém de
Deus (1 João 4:8).
3 - Não Há Conhecimento de Deus
na Terra: “... nem conhecimento de Deus”
O ser humano em geral trocou a glória
do verdadeiro Deus pela idolatria e por
vãs especulações. Por isso há tantas religiões e tantas heresias. Há tantos dogmas e mais hipocrisias ainda. Há muitas
devoções, mas tão pouco estudo sério
da Palavra de Deus!
Porém, Deus aponta a solução. Não
adianta acusar uns aos outros. Deus requer é que cada um se arrependa, pois
cada pessoa prestará contas de si a Deus.
Para consertar a sociedade, a religião e
o mundo, é preciso primeiro consertarse a si mesmo. E isso só quem pode fazer é Deus, quando nós, pessoalmente,
o buscamos em arrependimento e fé!
“Buscai o SENHOR enquanto se pode
achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe
o perverso o seu caminho, o iníquo os seus
pensamentos; converta-se ao SENHOR,
que se compadecerá dele, e volte-se para
o nosso Deus, porque é rico em perdoar”.
Isaías 55:6 e 7

Informissões

I GREJA B ATISTA FUNDAMENTALISTA C RISTO É V IDA
AV. K, Nº 911 - PLANALTO DA BARRA - FORTALEZA - CEARÁ
Telefone: (85) 3286.3330
www.cristoevida.com
BOLETIM INTERNO, SEMANAL E GRATUITO - TIRAGEM: 450 CÓPIAS

RELEMBRANDO A KOINONIA

SEGUNDA-FEIRA,

08

DE

MAIO

OS CAMINHOS DE UMA
TRAGÉDIA FAMILIAR – Parte I
2 Samel 11:14-26 - 1 Coríntios 10:6
Estamos enfatizando o tema do
mês: Família – Respeitamos, Amamos e
Preservamos. Geralmente quando se estuda 2 Samuel 11 e
12, o enfoque é Davi
e seu pecado. Porém, em nossas Koinonias de maio, estudaremos com muita atenção
a família de Urias e Bate-Seba. Por que aquela
tragédia aconteceu com eles? Uma mulher infiel
sofrendo com a morte do seu bebê e um marido
“inocente” sendo vítima de uma trama assassina.
Importante: “Ora, estas cousas se tornaram exemplos para nós...!” (1 Coríntios 10:6)
I - UMA FAMÍLIA TEMENTE A DEUS QUE
PERDEU A ALEGRIA DA FÉ - Mateus 7:24-27
1 - O Marido: Urias (“O SENHOR é a minha luz”).
a) Era gentio (heteu), portanto era um prosélito
que se convertera ao DEUS de Israel - 1 Sm 22:1-2.
b) Era um herói de guerra - 2 Sm 23:39
c) Aprendeu dedicação com Davi - 2 Sm 23:13-17
d) Praticou dedicação - 1 Sm 21:4-5 e 2 Sm 11:11.
2 - A Esposa: Bate-Seba (“Filha de Juramento”).
a) Família importante judaica - 2 Sm 11:3
b) Temente a Deus - Pv 4:3-6; 1:8 e 6:20.
» A alegria deve fazer parte de nossa fé - Sl
51:11-12. Os escritores do N.T. falaram dela, e
o próprio Jesus Cristo prometeu - João 16:22.
II - UMA FAMÍLIA TEMENTE A DEUS QUE
PERDEU A FIBRA DA FÉ – 2 Samuel 11:3-4
» Ela poderia e deveria dizer “NÃO”!
» Poderia mandar um bilhetinho mais ou menos assim:
Honrado Davi, filho de Jessé
Soberano Rei de Israel:
Shalom!
Obrigado pelo convite. Mas não poderei ir.
Envio a vós dois textos das Sagradas
Escrituras para a vossa meditação:
Deuteronômio 17:14-20 e Êxodo 20:14.
De vossa atenciosa serva,
Bate-Seba
Filha de Eliã, teu velho amigo; e esposa de
Urias, teu fiel oficial.

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

A DEVOÇÃO REQUERIDA POR DEUS - Parte 2
Profeta Malaquias - Capítulo 2
Começamos domingo passado a estudar o livro do profeta Malaquias. Conforme falamos, temos
o propósito de a cada semana estudar um capítulo e ir construindo, se Deus quiser, um alicerce
forte e básico para uma grande edificação espiritual.
Já vimos que Malaquias foi um profeta do SENHOR. Seu nome significa: “Meu mensageiro”, pois
o SENHOR está ali autorizando o profeta a falar em Seu Nome! Ele 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 começou a trazer de volta para Israel o Seu povo, em 536 a.C. A primeira cousa
reconstruída em Jerusalém, numa grande euforia, foi o templo do SENHOR, que foi dedicado em 516 a.C.
Depois de Zorobabel e Esdras, Neemias liderou 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, entrou numa grande depressão espiritual.
Foi nesse contexto que o SENHOR Deus exigiu de Seu povo uma devoção digna do Seu
tremendo Nome!
A primeira atitude requerida é uma devoção
de amor, no CAPÍTULO 1.
Na DEVOÇÃO COM AMOR exigida por Deus,
no primeiro capítulo, três cousas são ditas:
I - O AMOR DE DEUS DECLARADO - Vs. 1-5.
“Eu vos tenho amado!”, declara o SENHOR
Deus, no verso 5.
1 - Na declaração formal (sentença) - Vs. 1-2
» Como Deus tem prazer de declarar o Seu
amor - Romanos 5:5 (presente contínuo)
2 - Na eleição de Israel - Vs. 2 -4
» Deuteronômio 7:6-9
3 - Na realização do plano de Deus - Vs. 5
II - O AMOR DE DEUS REPUDIADO - Vs. 6-13.
“Em que desprezamos nós o Teu Nome?”,
ironiza o povo, no verso 6.
1 - Com atitude de desprezo - Vs. 6-11
» O duplo juízo de Acã, em Josué 7.
2 - Com atitude de enfado - Vs. 12 e 13 A
3 - Com atitude de menosprezo - Vs. 13 B
III - O AMOR DE DEUS REIVINDICADO - Vs. 14.
“Pois maldito o que oferece ao SENHOR ‘a sobra’!”, decreta o SENHOR, no verso 14.
» O SENHOR Deus não diminuiu Sua honra,
nem subtraiu qualquer uma das exigências para
com os Seus servos - Deuteronômio 6:4-5
» Tiago nos ensina a honrar a Deus, Capítulo
4:6-10, com:
1 - Obediência - Vs. 6-7
2 - Arrependimento - Vs. 8
3 - Quebrantamento - Vs. 9-10
Aquele povo, como nós, estava precisando urgentemente voltar-se em amor devotado para Deus!

No CAPÍTULO 2, Deus exige também uma
DEVOÇÃO COM SINCERIDADE.
Havia grande resistência de todo Israel (povo,
profetas e sacerdotes) quanto a uma devoção
sincera ao SENHOR Deus, pois o que predominava era o formalismo, a superficialidade, a falta
de compromisso e, portanto, a desobediência.
Deus começa exortando os sacerdotes (responsáveis por representar o povo perante
Deus). Aqui há uma nevrálgica aplicação para
nós hoje, que somos agora os sacerdotes do
SENHOR (1 Pedro 2:9).
A lógica humana pode ser resumida no título
do romance “Crime e Castigo”, de Dostoiévski,
publicado em 1866. Trata do delito e depois das
conseqüências. Porém, a lógica de Deus nos
surpreende (como em “quem perde a vida, ganha”) ao tratar, no capítulo 2, primeiramente das
conseqüências dos castigos de Deus, e depois
explica o porquê de tanta severidade.
I - CASTIGO
1 - Transformar bênção em maldição - Vs. 2
2 - Rejeitar a descendência - Vs. 3
3 - Arruinar a reputação - Vs. 9
II - CRIME
1 - Rejeição dos “mensageiros” do SENHOR
- Vs. 4-6
2 - Desprezo do Dever - Vs. 7-8
3 - Infidelidade com Deus - Vs. 10-12
4 - Infidelidade matrimonial - Vs. 13-16
Na exigência em requerer do Seu povo uma
Devoção com Sinceridade, o SENHOR Deus
deixa bem claro não um romance, mas uma tragédia chamada “Castigo e Crime”!

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.

OPERAÇÃO RESGATE II
MOCIDADE CRISTO É VIDA
Em maio, está havendo todo sábado programação especial com mensagens do Pr. José Nogueira, desenvolvendo o tema:
TESOURO EM VASOS DE BARRO
Baseado em 2 Coríntios 4:7.
No primeiro sábado, dia 06 de maio, o Pr. José
Nogueira fez a abertura do tema com a seguinte
mensagem:
DEUS QUER QUE SEJAMOS
ISAÍAS 32:1-8
A INTRODUÇÃO É IMPORTANTE...
Ver 2 Timóteo 2:11-13
I - DEUS QUER QUE SEJAMOS O POVO DA
PROTEÇÃO – Vs. 1 e 2
Ver o “hodegéu” em Atos 8:31 e 34-35.
II -DEUS QUER QUE SEJAMOS O POVO DA
SUPERAÇÃO – Vs. 3 e 4
Ver Moisés em Êxodo 3 e 4.
III - DEUS QUER QUE SEJAMOS O POVO
DA SEPARAÇÃO – Vs. 5 a 7
Ver 2 Tessalonicenses 3:14.
IV - DEUS QUER QUE SEJAMOS O POVO
DAS NOBRES REALIZAÇÕES - Vs. 8
A parábola do rato que queria ser gato!
Você é a realidade de 2 Coríntios 4:7!
E ontem demos prosseguimento com o segundo estudo. Se você perdeu os primeiros, não
perca os seguintes. Participe!

CORAL CRISTO É VIDA
No próximo domingo (21/05), às 16 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”.

ÀS MULHERES DE DEUS
– Margarida Nogueira –
ABENÇOANDO CADA PERÍODO
DE NOSSAS VIDAS - SALMO 90:10
Moisés, autor do SALMO 90, ao meditar sobre
o tempo de nossa vida, concluiu que “tudo passa
rapidamente, nós voamos”! 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,
fazendo seu curso de Medicina, tendo seus próprios
planos e compartilhando seus sonhos (ela sonha com
o dia em que fará plantão no IJF!), fico abismada.
Lembro-me do lindo poema muito antigo, mas
bem atual, de Erma Bombeck:
“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 escansar
um pouco!” E você não ouvirá nenhum CD, nenhum barulho, nenhuma dança, nem risadas...
Não haverá mais toalhas sujas de lama ou
molhadas sobre a cama, nem banheiros todomolhado, 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.
Primeiro: Pensemos na Eternidade - Vs. 1-2
Segundo: Devemos nos convencer que aqui tudo
é passageiro e passa muito rápido - Vs. 3-6.
Terceiro: Moisés no ensina é sobre o temor de
Deus - Vs. 7-12.
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 em Suas promessas - Vs. 13-17

