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É

assim que o Espírito Santo registra,
por meio do profeta Isaías, a alegria
de Jesus Cristo por ter realizado
o sacrifício do Calvário.
A satisfação não é pelos cegos que
curou, pelos paralíticos que andaram,
pelos doentes que foram sarados, pelos
endemoninhados que foram libertos, pelos
problemas de impostos que solucionou,
nem pelos mortos que ressuscitaram.
E sim pelas pessoas que foram salvas!
Esse é um resultado eterno! Uma vida
perdida, condenada ao sofrimento eterno,
e sem esperança alguma, é, na conversão, perdoada, feita uma nova criação de
Deus e salva por toda a eternidade!
Ao contemplar os salvos pelo Seu
sangue derramado na cruz, Jesus Cristo, o Filho de Deus, encontra satisfação
e alegria. Valeu a pena!
Poucos crentes já entenderam isto! A
alegria de contemplar uma pessoa salva
pelo sacrifício de Cristo através das
suas orações, do seu evangelismo, dos
seus esforços, e do seu próprio sacrifício.
Para uma pessoa ser salva foi preciso
o sacrifício de Cristo na cruz.
Para uma pessoa ouvir essa verdade
salvadora é preciso o sacrifício de um crente
no trabalho missionário, ou evangelístico, ou
intercessório ou de integração total no Corpo
de Cristo. Isto, amados, é uma fonte poderosíssima da alegria espiritual que tanto precisamos como novas criaturas. Medite no que
o apóstolo Paulo disse aos irmãos da Igreja
de Colossos (1:24): “Agora me regozijo nos
meus sofrimentos por vós; e preencho o que
resta das aflições de Cristo, na minha carne,
a favor do Seu Corpo, que é a igreja”.
Isso é novo para você? Para mim
não é, mas espero que o Espírito Santo
esteja abrindo seu coração, como fez
finalmente com os discípulos, para que
entenda o Evangelho.

“

Ele verá o fruto
do penoso trabalho
de Sua alma,
e ficará satisfeito
Profeta Isaías 53:11

”

Há 19 anos atrás, quando aqui chegamos,
éramos um pequeno grupo de umas 30 pessoas. O salário-mínimo que me pagavam era
contado do meu dízimo. O que sobrava só
dava para pagar o restante das contas. Não
tínhamos banheiro aqui. Algumas salas estavam no piso morto, outras em areia. E
pessoas assistiam à minha classe da EBD
em pé. Não tínhamos recursos para nada.
Mas, estudando a Bíblia, aprendemos
que André ganhou seu irmão Simão (Pedro)
com um convite pessoal (João 1:41-42). Foi
falando que Jesus evangelizou Nicodemos
(João 3:1-15). E foi com a boca que Filipe
pregou ao Eunuco Etíope (Atos 8:26-40).
Para evangelizar não precisamos de
recursos, super-poderes, estratégia sofisticada, preparação acadêmica esmerada.
Só precisamos de duas coisas.
Primeiro: É preciso abrir a boca e falar
sobre Jesus, o único Senhor e Salvador.
Segundo: É preciso ter vontade. Vontade de ser obediente, de andar nos passos
de Jesus, de ser um servo fiel.
A fidelidade traz alegria. Não alegria de
jogos ou de bens, mas alegria espiritual.
E esta é eterna!

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

A (in)certeza da Fé
Na semana passada estudamos as
(in)seguranças da fé. Vimos como os homens
andam em caminhos tortuosos e escorregadios. E que somente a fé bíblica dá realmente
segurança eterna.
Se a fé ensinada na Bíblia Sagrada, e que o
verdadeiro crente dela se apropria, traz certeza
e segurança, por que, então, pessoas que professam Jesus Cristo como seu único e todosuficiente Salvador podem ter medo de perder a
salvação? Ou acham que para ter-se a completa salvação ou para que ela seja mantida precisa de mais alguma coisa, além de Cristo?
O que pretendo expor aqui é a verdade bíblica pura e simples de que o nascido de novo é
salvo para sempre, e que nada e nem ninguém
pode tirar a salvação que foi lhe dada por Jesus
Cristo. E que o homem que é salvo por Cristo
nada pode fazer para perder, nem acrescentar
ou sequer diminuir a sua salvação.
A doutrina da segurança dos salvos não é
nova. Os apóstolos a pregaram. Os reformadores a proclamaram. Os puritanos a defenderam
com galhardia. Os crentes dos períodos mais
fervorosos da História do Cristianismo a ensinaram. É uma longa e heróica batalha de fé, e
que hoje compete a nós entendê-la, vivê-la e
ensiná-la também!
Comecemos com o que deve começar todo
estudo bíblico: a autoridade das Escrituras Sagradas. Elas devem ser o nossa fonte de pesquisa e a nossa única regra de fé e prática. “À
Lei e ao Testemunho! Se eles não falarem desta
maneira, jamais verão a alva” (Isaías 8:20).
Nossas opiniões e “achologias” de nada servem, a não ser que estejam firmemente baseadas na Palavra de Deus. A advertência de Provérbios 30:5 e 6 deve ser respeitada antes de
qualquer estudo bíblico. Devemos ter mesma
atitude dos bereianos em examinar as Escrituras para ver se as coisas são de fato assim
(Atos 17:11).
A segunda coisa que devemos fazer é perguntar: A Palavra de Deus garante salvação eterna ao que crê em Jesus Cristo como seu único
Senhor e todo-suficiente Salvador?
A resposta deve ser bíblica: “As Minhas ovelhas ouvem a Minha voz; Eu as conheço, e elas
Me seguem. Eu lhes dou a vida eterna; jamais
perecerão, eternamente, e ninguém as arrebatará da Minha mão. Aquilo que Meu Pai Me deu é

maior do que tudo; e da mão do Pai ninguém pode
arrebatar”, disse Jesus em João 10:27 a 29.
Vamos definir logo o que é “Vida Eterna” na
Bíblia Sagrada. Vida eterna não é somente quantidade de vida, ou seja, a extensão ou duração da
vida. No sentido de duração até os perdidos terão
existência perpétua uma vez que os sofrimentos
da perdição serão intermináveis. Mas “Vida Eterna” significa qualidade de vida. É a eterna bemaventurança de estar com o Senhor para sempre! Essa vida – de quantidade e qualidade eternas – somente quem a tem é o SENHOR Deus. E
Ele a dá ao que confia na obra salvadora de Seu
Filho Jesus. Então é uma vida plena. É a vida que,
por natureza, é de Deus e que, sendo eterna,
obviamente não tem fim. Assim, se alguém recebesse essa vida eterna e depois a perdesse, ela
não teria sido eterna. Era provisória, limitada e
bem finita. É como se alguém dissesse que tinha
um tesouro interminável, mas que esbanjou e acabou gastando tudo. Logo, o seu tesouro não era
interminável. A pessoa usou um termo de forma
exagerada. Deus não usa palavras à toa. Se a
vida que Ele promete é eterna, então ela, não tem
fim. E João 10:27-29, Jesus Cristo é claro e enfático: “jamais perecerão, eternamente” !
Vamos analisar quatro proposições bíblicas:
PRIMEIRA - Antes da fundação do mundo, o SENHOR Deus propôs salvar um povo por meio de
Jesus Cristo.
“Que nos salvou e nos chamou com santa vocação; não segundo as nossas obras, mas conforme a Sua própria determinação e graça que nos
foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos” (2 Timóteo 1:9). Vejamos também Atos 13:48.
SEGUNDA: O SENHOR Deus prometeu ao Seu
povo exatamente a mesma coisa que propôs na
eternidade: A Salvação Eterna.
“E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nEle crê
tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para
que todo o que nEle crê não pereça, mas tenha a
vida eterna.” (João 3:14-16). Analisemos da mesma forma Tito 1:1-2 e 1 João 2:25.
TERCEIRA: O SENHOR Deus agora dá a mesma
coisa que propôs e prometeu: A Vida Eterna.
“Se admitirmos o testemunho dos homens, o
testemunho de Deus é maior; ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do Seu Filho.
Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o
testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, O
faz mentiroso, porque não crê no testemunho que
Deus dá acerca do Seu Filho. E o testemunho é
este, que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida

está no Seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a
vida; aquele que não tem o Filho de Deus não tem
a vida” (1 João 5:9-12). Comparemos com João
10:27-28 e Romanos 6:23.
QUARTA: Os que crêem em Cristo recebem e
têm precisamente o que o SENHOR Deus propôs, prometeu e deu: A Vida Eterna.
“Em verdade, em verdade vos digo: Quem
ouve a Minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas
passou da morte para a vida” (João 5:24).
Leiamos 1 João 5:13.
Deus não fala de que vão ter, mas que os crentes têm a vida eterna. Não fala de vida de um dia,
um mês, ou cem anos, mas de vida eterna. Não
deixa dúvida, enfatiza a certeza!
Depois destas quatro proposições iniciais, vamos nos aproximar com mais atenção de dois
textos bíblicos já citados aqui:
1. João 10:27-28. O que o Senhor Jesus Cristo
promete nunca acontecer com as Suas ovelhas?
2. João 5:24. O que o Senhor Jesus Cristo garante
que não acontecerá com aquele que nEle crê?
Portanto, não importa o que nos aconteça no
futuro, a tentação que nos assediar, a cilada mais
medonha do Diabo, a pior depressão que nos
acometer, nunca o salvo por Cristo perecerá eternamente e jamais será condenado!
Qual é a razão de tão certa salvação realizada
por Cristo? Em sua morte vicária, Jesus Cristo
retira o que confia nEle de debaixo da Lei.
“Porque o pecado não terá domínio sobre vós;
pois não estais debaixo da lei, e, sim, da graça”
(Romanos 6:14).
A Lei de Deus é justa e implacável:
a) “A alma que pecar, essa morrerá” (Ezequiel 18:4a).
b) “O salário do pecado é a morte” (Romanos 6:23a).
E Gálatas 3:10 decreta a maldição de Deus de
todo o que está sob a Lei.
Mas, o SENHOR Deus fez cair sobre Jesus a
iniqüidade de nós todos (Isaías 53:6), e Jesus
“carregando Ele mesmo em Seu corpo, sobre o
madeiro, os nossos pecados...” (1 Pedro 2:24),
“nos resgatou da maldição da lei” (Gálatas 3:13).
É por isso que Romanos 6:15 é uma declaração
de vitória e de lealdade para todo aquele que creu
em Jesus Cristo como Seu Salvador:
“E daí? Havemos de pecar porque não estamos
debaixo da lei, e, sim, da graça? De modo nenhum” !
Poderia a Palavra de Deus ser mais clara ainda do que isso? Aquele que creu em Cristo saiu
da jurisdição da Lei. Está sob a graça de Deus! E
graça é favor imerecido! Jesus o substituiu na
condenação eterna, levando toda a sua culpa!
A fé em Cristo, de conformidade com as Sagradas
Escrituras, traz certeza, alegria e compromisso para
todo o que crê nas promessas do SENHOR Deus!

RELEMBRANDO A KOINONIA
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QUAIS SÃO OS SEUS COSTUMES?
“O homem bom do bom tesouro do coração tira
o bem, e o mau, do mau tesouro tira o mal; porque a boca fala do que está cheio o coração”
Lucas 6:45
O oleiro tem uma forma de testar o vaso que
acaba de fazer. Ele dá uma pancada. Se o som
ecoa e o vaso “canta”, está pronto. Se o som for
abafado, o vaso deve ser colocado no forno
novamente.
Também somos testados pelas pancadas
que recebemos e pelo que sai de nós nesses
momentos. Chamadas telefônicas tarde da noite, emprego ruim, doenças, pneus furados, filas
enormes, perda de chave, comida queimada,
crise familiar... Tudo isso são pancadas permitidas por Deus, coisas inoportunas, irritantes e
dolorosas. Que som sai de nossa boca por ocasião dessas coisas?
O verdadeiro caráter do crente não é visto
por momentos (retiros, trabalhar numa programação especial, servir numa coisa de seu interesse, etc.), mas nas pancadas cotidianas da
vida, em nossos costumes e hábitos, em nossa
maneira de ser diariamente.
I - Vimos que Jesus tinha bons costumes:
1 - “E percorria Jesus todas as cidades e
povoados, ensinando... pregando... curando...”
- Mateus 9:35-38. Costume de pregar o Evangelho! (Paulo também tinha esse costume de
pregar o Evangelho – ver Atos 17:2. Certamente Paulo tinha esse costume de Cristo por causa de seu compromisso de ser “um imitador de
Cristo (1 Coríntios 11:1).
2 - “Ele as ensinava, segundo o Seu costume” – Marcos 10:1. Costume de ensinar a Palavra de Deus! (Paulo também tinha o costume de
ensinar a Palavra de Deus – 2 Pedro 3:16).
3 - “... entrou um sábado, na sinagoga, segundo o Seu costume” – Lucas 4:16. Costume
de congregar-se! (Paulo também aprendeu esse
hábito com Jesus – 2 Tessalonicenses 2:5).
4 - “E, saindo, foi como de costume, para o
Monte das Oliveiras...” – Lucas 22:39. Costume
de orar! (Paulo tanto tinha esse costume, como
ensinava também – 1 Tessalonicenses 5:17).
II - A Bíblia também registra e condena maus
costumes:
1 - Costume de ser contencioso 1 Coríntios 11:16
2 - Costume de ser faltoso aos cultos Hebreus 10:25.
3 - Costume de murmurar - Atos 13:18.
E você: Quais são seus bons e maus
costumes? Lembre-se de Lucas 6:45!

N OTAS E N OTÍCIAS

FAÇA A SUA VIDA VALER A PENA
VIAGEM MISSIONÁRIA - RETIRO DE JOVENS
07 A 09 DE JULHO – Pedra Branca
Convocamos toda a igreja para orar por essa
viagem missionária que os nossos jovens farão a
Pedra Branca. Estamos tendo um prévio período
de treinamento em Evangelismo e Missões. E lá
também teremos aulas de evangelismo pessoal e
treinamentos simulados com diversos tipos de pessoas que geralmente encontramos no trabalho
evangelístico. Também faremos uma campanha
de evangelismo pessoal, em equipes, no centro
de Pedra Branca. E, como à noite, realizaremos
um Culto Evangelístico, haverá a oportunidade de
treinamento também na área de discipulado. Continuemos orando por esse projeto de Deus!
As inscrições (30 reais) estão sendo feitas com
a Camilinha (vagas limitadas).

O CÓDIGO DA VINCI
PRÓXIMO SÁBADO
A Mocidade Fundamentalista convida toda a
igreja, inclusive os amigos, parentes e pessoas
interessadas, para o estudo que Roberto Santos
apresentará sobre o CÓDIGO DA VINCI.
Em seu livro Dan Brown afirma que “todas as
descrições de obras de arte, arquitetura, documentos e rituais secretos neste romance são precisas”. E o filme tem causado estragos na fé de
muitas pessoas.
Mas, será que as coisas são de fato assim?
O estudo do irmão Roberto Santos abordará
as principais questões e, com recursos audiovisuais, fará uma confrontação bíblica.
SÁBADO - DIA 24 - ÀS 19 HORAS!

NOTAS ADMINISTRATIVAS
1 - A mesa da Ceia não pode ser removida ou
usada para outros fins, a não ser com a autorização de um dos membros do Conselho Pastoral.
2 - Não haverá expediente em nossa igreja às
terças-feiras. Funcionará apenas a zeladoria e
as obras de construção. Os trabalhos de secretaria administrativa será externo, bem como os
ministérios pastorais. À noite as instalações da
igreja estarão fechadas. Se houver necessidade
de algum ensaio, o responsável deverá solicitar a
liberação aos pastores da igreja.

PREPARE-SE: A NOITE DOS ENAMORADOS!
A Mocidade está preparando “A Noite dos Enamorados”, para o DIA 02 de julho. Não perca! São
convidados os que estão à procura do grande
amor, os namorados, os noivos, os casados e
todos que querem aprender mais o que a Bíblia
ensina sobre o verdadeiro amor.

EBD - Escola Bíblica Dominical
Há um verdadeiro entusiasmo de nossos irmãos nas classes de Introdução à Teologia da
EBD. Cada classe está tirando uma oferta no
início das aulas para a compra de livros de pesquisas para a Biblioteca Pr. Thomas e Evelyne
Willson.
» A Classe de ADULTOS comprará “O Antigo
Testamento - Interpretado Versículo por Versículo”.
» A Classe de JOVENS vai adquirir a “Teologia
Sistemática” (4 volumes), de L. S. Chafer.
» A Classe de ADOLESCENTES está com o
desafio de conseguir os três volumes que faltam
para a coleção do “Novo Testamento - Interpretado Versículo por Versículo”.

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.
JUNHO
Dia 18 - Diácono Aragão
Dia 25 - Diácono Hércules (São Gonçalo)
JULHO
Dia 02 - Pr. Luiz Flor
Dia 09 - Diácono Roberto Santos
Dia 16 - Ailton Leite
Dia 23 - Diácono Marcus Antônio
Dia 30 - Diácono Hércules
AGOSTO
Dia 06 - Pr. Luiz Lindolfo
Dia 13 - Diácono Lilico (Pecém)
Dia 20 - Diácono Alexandre Aquino
Dia 27 - Diácono Hércules
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.

Informissões

I GREJA B ATISTA FUNDAMENTALISTA C RISTO É V IDA
A V. K, Nº 911 - PLANALTO DA B ARRA - FORTALEZA - CEARÁ
TELEFONES - IGREJA: (85) 3286.3330 - PR. JOSÉ NOGUEIRA: 8841.3710
P R. JOAQUIM VIEIRA: 9995.9675 - P R. LUIZ LINDOLFO: 8875.9719
S ITE OFICIAL: www.cristoevida.com

B OLETIM

INTERNO , SEMANAL E GRATUITO

DIACONIA DE COMUNICAÇÃO
DIAC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO
TIRAGEM: 450

CÓPIAS

