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Almas perfumadas são aquelas que chegam ao
Trono do Altíssimo como incenso agradável.
Tem gente que tem cheiro de passarinho
quando canta. De flor quando ri.
Ao lado delas, a gente se sente no balanço de uma
rede que dança gostosa numa preguiçosa tarde,
sem relógio e sem agenda.
E a vida fica com a cara que ela tem
de verdade, mas que a gente
desaprende de ver.
Tem gente que tem cheiro
de colo de Deus. Perto delas,
a gente sabe que os anjos existem
e que alguns são visíveis.
Em sua companhia, pode
ser junho, mas parece
manhã de Natal.
Tem gente que tem cheiro
de estrelas que Deus
acendeu no céu.
Pertinho delas, a gente crê
no amor, na amizade, e que a alegria
de ser o que somos é possível.
A gente se sente visitando um lugar feito
de alegria, saboreando a delícia do toque suave
que sua presença sopra em nosso coração.
Tem gente que tem cheiro de cafuné sem pressa.
De um suave canto que embala e encanta.
...Tem pessoas com cheiro de flor
De passeio no jardim. Ao lado delas, a gente
...com cheiro de passeio no jardim
se lembra que, no instante em que rimos,
...são como visitar um lugar de alegria! Deus está conosco, juntinho, ao nosso lado.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
E a gente ri, que nem criança!
Descobri que posso ser assim, se deixar
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o amor de Cristo se manifestar em mim.
Que a minha alma possa ter o cheiro
A Mocidade está preparando “A Noite dos
de vida, o cheiro do amor de Deus,
Enamorados”. Não perca! São convidados
os que estão à procura do grande amor, os
no transbordar suave, agradável
namorados, os noivos, os casados e todos
e amoroso do Espírito Santo. Porque
que querem aprender mais o que a Bíblia ensina
se eu não tiver amor, nada serei!
sobre o verdadeiro amor, afinal de contas,
(1 Coríntios 13:2)
como diz a Bíblia, “se não tiver amor, nada serei”.

O Túnel
do Amor

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

FAÇA A
SUA VIDA
VALER A PENA
Moisés tinha estado em comunhão com Deus.
Depois de muitas lutas e resistências, finalmente
ele estava no centro da vontade de Deus, realizando o Seu plano. Deus “descia” para falar com
ele. Moisés buscava a presença do SENHOR
Deus de Israel. Sabia que dependia dEle. Tinha
consciência que toda a sua vida só tinha sentido
nEle. Deus era seu senhor, seu diretor, seu conselheiro e, acima de tudo, seu amigo!
Portanto, nada mais natural (ou melhor dizendo,
sobrenatural) do que refletir tal relacionamento.
Nós refletimos o que somos interiormente. É
por isso que Deus em Isaías 60:1-2, mandanos que nós nos disponhamos para resplandecer a glória de Deus que nasce sobre nós.
Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua
luz, e a glória do SENHOR nasce sobre ti.
Porque eis que as trevas cobrem a terra, e
a escuridão os povos; mas sobre ti
aparece resplendente o SENHOR, e a Sua
glória se vê sobre ti.
É fácil provar esta tese de que refletimos as
nossas mais profundas experiências interiores.
Vejamos as fotos e imagens dos marginais nos
jornais. Olhemos para as fotografias dos assassinos em série nos artigos de revistas. As
suas fisionomias nos dão medo. Refletem seu
desprezo pela ordem, sua aversão ao que é
honesto e bom, seu ódio pela vida. A marca de
Caim, o primeiro homicida, ainda persiste nos
dias de hoje (Gênesis 4:15).
Porém, Moisés resplandecia Deus. A luz de
Deus brilhava em sua face! Era visível perceber
do que o seu coração estava cheio! Era fácil
saber com Quem ele tinha andado!
Mas este não é um privilégio apenas de Moisés. O crente que vive na presença de Deus,
meditando em Sua Palavra, buscando Sua comunhão em oração, e querendo fazer, acima de
tudo, a vontade de Deus, também vai resplandecer a glória do SENHOR aonde quer que vá!
Lembro de quando o nosso coral chegou no
supermercado Pão de Açúcar para apresentar
o Musical “Cristo: ontem e hoje é o mesmo, e o
será para sempre”, antes mesmo de cantar qual-

“

Quando desceu Moisés do Monte Sinai,
tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho,
sim, quando desceu do monte, não sabia
Moisés que a pele do seu rosto resplandecia,
depois de haver Deus falado com ele.
Olhando Arão e todos os filhos de Israel
para Moisés, eis que resplandecia a pele
do seu rosto; e temeram chegar-se a ele.
Êxodo 34:29-30

”

quer louvor, um funcionário comentou com outros
que algo muito bom podia ser sentido com a presença daquele povo ali.
O que estamos transmitindo com o nosso semblante? A realidade de Isaías 60:1-2 pode ser vista em nós? Ou somos mascarados que têm uma
luz brilhante e belíssima em nosso interior (o Espírito Santo), mas revelamos apenas amargura,
frieza e ausência de Deus?
Desçamos hoje do monte da presença de
Deus, como Moisés, transmitindo a influência de
termos estado com o SENHOR, fazendo cumprir
em nós Isaías 60:1-2.
Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua
luz, e a glória do SENHOR nasce sobre ti.
Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a
escuridão os povos; mas sobre ti aparece
resplendente o SENHOR, e a Sua glória se
vê sobre ti.
Você já assistiu a um filme que você muito gostou mais de uma vez? Eu adoro fazer isso! O
profeta Isaías também, pois ele de vez em quando repete uma de suas maravilhosas profecias.
As deste capítulo parecem gostosas reprises do
que o SENHOR Deus já havia dito que faria com o
Seu povo fiel (compare com os capítulos 51 e 54,
principalmente). E o livro de Apocalipse vai reprisá-las de novo. Que bom! (veja Apocalipse 21).
Mas, gostaria de pensar mais no irresistível
convite que nos é feito no versículo 1:
“Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz,
e a glória do SENHOR nasce sobre ti”.
Chama para que nos levantemos para ver a
glória de Deus nascendo sobre nós!
É como se Deus nos dissesse para acordarmos a fim de que vejamos em nosso despertar o
nascer da glória do SENHOR Deus sobre nós!
Já pensou nisso? É muita honra para tão pobres e indignos pecadores, não é?
Veja a explicação disto no verso seguinte:
“Porque eis que as trevas cobrem a terra, e
a escuridão os povos; mas sobre ti aparece
resplendente o SENHOR, e a Sua glória se
vê sobre ti”.

RELEMBRANDO A KOINONIA
Isaías, por certo, estava pintando aqui um quadro de muitas cores, facilmente imaginado por
quem o lesse nos seus dias.
Jerusalém fica num alto platô. Quando amanhece, os raios do sol tocam a cidade antes de
qualquer outra coisa ao seu redor. Assim ela brilha como ouro, enquanto os seus arredores, muito mais baixos, ficam ainda em penumbra. É uma
paisagem deslumbrante, de vivo contraste, entre
Jerusalém desperta pelos raios solares, mas cercada ainda de densa escuridão. Depois, os raios
do sol da manhã se intensificam, a cidade brilha
mais e suas circunvizinhanças vão aos poucos
clareando.
Meditemos no que Deus nos ensina aqui!
Esse resplandecer da glória de Deus sobre a
Cidade Sagrada vai ainda acontecer. Quando Cristo voltar, a Sua glória irradiará de Jerusalém para
todo o mundo: “aparece resplendente o SENHOR,
e a Sua glória se vê”. O Trono de Davi, em Jerusalém, será ocupado pelo Senhor Jesus Cristo. E
de lá, Ele reinará sobre toda a terra. A justiça, a
paz e o verdadeiro amor emanarão do resplandecer de Jerusalém!
Mas, também é uma profecia de aplicação pessoal, pois diz várias vezes “sobre ti”.
Quando nos despertamos na conversão (“Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os
mortos, e Cristo te iluminará” – Efésios 5:14), a
glória de Deus, na pessoa do Espírito Santo, brilha sobre nós!
“Porque o Deus que disse: ‘De trevas resplandecerá luz’ -, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações...”! (2 Coríntios 4:6).
O que Ele faz aqui é nos convidar para que
todos os dias nós nos despertemos para essa
realidade. Acorde do sono da incredulidade, desperte-se para ver a glória do SENHOR todos os
dias ser derramada ininterruptamente sobre você!
Vejamos em Romanos 5:5, quando diz que o
amor de Deus é derramado (presente contínuo)
todo o tempo em nossos corações.
É, realmente, um convite irresistível. As trevas
estão a nos cercar. A escuridão do pecado e da
perdição eterna cega os povos ao nosso derredor. E o SENHOR Deus nos convida não apenas
para ir a Israel e ver o lindo amanhecer de Jerusalém (que certamente você aceitaria a esse convite de assistir, não?). Vai além do convite de ver
esta profecia se cumprir no Reino Milenar de Cristo
(que você também vai querer participar e vai vibrar por estar lá!). Mas o convite é mais espetacular ainda: Desperte para ver a glória de Deus
hoje em sua vida, e que a luz do SENHOR a partir
de você ilumine as pessoas!
É hora de você fazer a sua vida valer a pena!
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VAMOS PARA O CÉU
“Desde que ouvimos da vossa fé em
Cristo Jesus, e do amor que tendes
para com todos os santos; por causa da
esperança que vos está preservada nos
céus, da qual antes ouvistes pela
palavra da verdade do evangelho”
Colossenses 1:4-5
Vamos pensar em verdades fundamentais
que este pequeno texto nos lembra e ensina:
1 - Epafras estava empolgado com a pregação e o evangelismo – 1:7-8. Ser usado por
Deus para salvar vidas é empolgante, assim
estamos na autoridade de Cristo (Mateus 28:18),
no poder do Espírito (Atos 1:8), e na vontade do
Pai (João 20:20-21).
2 - Paulo está grato a Deus pelo trabalho de
Epafras, pelos frutos em Colossos e pela expansão do Evangelho no mundo – 1:3 e 6. Qual
é a resposta que ouvimos quando perguntamos
como vai tal pessoa? (Paulo e João tinham respostas diferentes – 3 João 3 e 4).
3 - Os irmãos de Colossos tinham duas cirtudes elogiáveis – 1:2.
Não é à toa que Paulo diz “que tal acontece
entre vós”. Desde quando? (1:6).
4 - Havia dois distintivos que fazia toda a
diferença na vida daqueles irmãos – 1:4.
a) Fé em Jesus Cristo – significa confiança total, entrega de vida e disposição absoluta de crer!
b) Amor para com todos os santos – amor
sacrificial, vem de decisão, e não de um sentimento.
5 - Para este tremendo efeito havia uma causa: “POR CAUSA DA ESPERANÇA QUE VOS
ESTÁ PRESERVADA NOS CÉUS” – 1:5. Se nós
pensarmos no Céu e crermos nas promessas
de Jesus, a nossa vida cristã mudará radicalmente. Oh, que não nos aconteça a admiração
de Jesus, como em Marcos 6:1-6.
O porvir é sem doenças, nem morte, nem
tragédia, sem roubo ou assalto, sem sobressaltos. Sem limitações, sem contas, sem dúvidas.
Mas, com Deus – onde o ótimo ruma para o
excelente sem fim!
Se crermos e esperarmos o Céu, vamos ter
uma poderosa fé em Cristo e um verdadeiro
amor ágape com os irmãos, afinal vamos morar
juntos no Céu!

ASSUNTOS PASTORAIS DE ORAÇÃO
OREMOS por Israel e a conversão dos judeus; Agradeçamos a Deus por nossa assembléia: quorum e assuntos decididos; OREMOS:
Por nossas construções – estamos precisando
de recursos financeiros. Pela fidelidade no compromisso de Fé (Missões): Estamos sem condições financeiras para o envio do Pr. Eduardo, sem
provisão, sem fundos de reserva, e há tanta carência de recursos, como para a manutenção do
Paulo Henrique no seminário da “Asas do Socorro”. Oremos pela viagem do Pr. Nogueira para
João Pessoa (Conferência Missionária na Igreja
Batista Regular). Agradeçamos a Deus pelo noivado da Sancha e João de Deus.

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
DA I.B.F. CRISTO É VIDA
Resumo dos Principais Assuntos – Dia 18 de
Junho de 2006
1 - Em segunda convocação, pois não houve
a representação de 20% das Congregações.
Houve quorum da igreja sede: 184 membros presentes, de 315 arrolados na membrezia.
2 - Aceitos como membros, por transferência,
os irmãos André e Larissa, e Erivaldo e Regina.
3 - Saída de membros: Excluídos por terem
saído para outras igrejas: Bruno Lôtfi, Rosângela
Silva e Ana Laura. Transferido (recebida carta de
transferência): Antônio Luiz da Silva (Ban). Expulsos por mau testemunho: José Marques e Francisca da Mata (Mateus18:15-20).
4 - Aceita a demissão de Irismar Carlos Monte
(Mazinho) da equipe de missionários da igreja,
por causa do pecado e escândalo de adultério (1
Timóteo 5:20). A igreja manterá integralmente a
oferta missionária dada a ele, até dezembro de
2006, dando-lhe tempo para que ele consiga sustento em trabalho secular.
5 - Testemunho do missionário Pr. Eduardo
Vieira acerca de seu tratamento de Hepatite. Pr.
Eduardo, depois de um ano e meio de licença
remunerada, pretende voltar com a sua família
para o campo missionário de Atalaia do Norte –
Amazonas, em outubro de 2006.
6 - O irmão José Bonifácio foi transferido da
Diaconia de Apoio às Construções para a Diaconia de Finanças, assumindo a função que estava
sendo exercida interinamente pelo irmão Marcus
Antônio Ferreira.
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FAÇA A SUA VIDA VALER A PENA
VIAGEM MISSIONÁRIA - RETIRO DE JOVENS
07 A 09 DE JULHO – PEDRA BRANCA
Continuemos orando pela 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!
Atenção, participantes:
1 - Levar rede ou colchonete e lençol (Pedra
Branca é serra e, à noite, faz frio).
2 - Roupa de banho: moças (maiôs); rapazes
(calção).
3 - Haverá a I COPA MUNDIAL DE CRICKET
PEDRA-BRANQUENSE.

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 zaladoria 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.
3 - Em julho vamos interromper as atividades
esportivas em nossa igreja. Vamos trabalhar para
deixar nossos jardins e praças bem bonitos para
a celebração dos 22 anos de nossa igreja, em 30
de julho.

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.
JULHO
Dia 02 - Pr. Luiz Flor
Dia 09 - Diácono Roberto Santos
Dia 16 - Ailton Leite
Dia 23 - Diácono Marcus Antônio
Dia 30 - 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.

