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A HISTÓRIA DE ISRAEL – Parte I
I - A CRIAÇÃO
Moisés nasceu por volta de 1526 a.C. na
fértil terra chamada de Gósen, ao norte do
Egito, na região do delta do rio Nilo. Aos 80
anos é chamado por Deus para liderar a saída dos descendentes de Abraão do Egito
(1445 a.C.) e a registrar por escrito o que o
SENHOR Deus lhe haveria de revelar (Êx
17:14). Além de possuir formação nobre e
culta, ter acesso à história mundial nos registros palacianos do Egito (Êx 2:10-11), Moisés
é praticamente da oitava geração após Adão,
graças a longevidade dos homens daquele
período (você sabia que Abraão alcançou Noé
vivo?). Moisés também foi um homem de íntima comunhão com o SENHOR Deus.
Em sua narrativa, Moisés registra os
começos: do Universo, do Ser Humano, do
Pecado, das Nações e de Israel, do povo
escolhido do SENHOR Deus. Como Moisés poderia saber de tantas coisas?
1 - Revelação de Deus através do Espírito Santo - Atos 7:38 e Hebreus 1:1-2.
2 - Revelação de Deus através de fontes (tradição oral): Adão viveu 930 anos e
trouxe toda a história da criação e queda
até Lameque (Gn 5:5 a 28). Lameque viveu
bons 777 anos, sendo contemporâneo de
seu neto Sem, filho de Noé, por 90 anos
(Gn 5:30 a 32).
Noé viveu 950 anos (Gn 9:29), sendo
contemporâneo de Abraão nos primeiros

58 anos de vida de Abraão.
Abraão narrou a Jacó, seu neto, que, por
sua vez contou a seus filhos, inclusive a Levi.
Levi também passou aos seus três filhos: Gérson, Coate e Merari. E Coate repassou a Anrão
– que foi o pai de Moisés (1 Crônicas 1:1-3).
A seqüência é bem simples: Adão » Lameque » Noé » Abraão » Jacó » Coate » Anrão.
Apenas sete gerações até chegar em Moisés
a história empolgante da criação de todas as
coisas, incluindo o Paraíso, a Queda, o Dilúvio,
a Torre de Babel, a origem dos povos e toda a
saga dos patriarcas de Israel.
II - OS PATRIARCAS
Em torno do ano 2.200 a.C., um semita
habitante da cidade de Ur, na Caldéia, é chamado por Deus (Gn 12:1-3; 15:7 e At 7:2-3).
Essa chamada ordenava que saísse do meio
de seus parentes, e com sua família (esposa) se dirigisse a uma terra para ele desconhecida a fim de formar um povo. A terra é
chamada de Canaã, e Abrão (com 75 anos)
e Sarai são os personagens envolvidos no
início da formação do povo escolhido.
Abrão e Sarai obedecem, e na ansiedade, por causa da esterilidade de Sarai, tramam dar um jeito no projeto de formação de
um povo. Abrão engravida a escrava de
Sarai, que origina Ismael.
Abrão vê a promessa de seu descendente com Sarai se cumprir quando tinha
100 anos, através de Isaque.
Isaque, depois, dá a Abraão dois netos:
Esaú e Jacó. Jacó é o escolhido pelo SENHOR Deus para dar prosseguimento à linhagem escolhida. Contudo, a família de Isaque é conturbada. Jacó se mete em muitas
encrencas e “jeitinhos” até que uma profunda experiência com Deus no riacho Jaboque o transforma. Ali seu nome é mudado de
“Jacó” (suplantador) para Israel (Príncipe de
Deus), e com seus 12 filhos dão início às 12
tribos do povo que depois toma o nome do pai.
Embora José, o 11º filho, seja precioso instrumento nas mãos de Deus para preservação do povo de Israel e ocupe as mais belas
páginas de Gênesis, no entanto, é Judá (o 4º
filho) que dará continuidade à linhagem escolhida por onde viria o Messias (Gn 49:8-12).

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

MINHA

Porém, a nossa posição quanto ao evangelismo é vergonhosamente vacilante. Estamos no
meio do ano e quantas pessoas receberam ou
ouviram o Evangelho pelos nossos lábios?
Um exemplo: O pastor que numa viagem de
avião, em traje esporte, teve como companheiro
de viagem um alto executivo. Este estava empolgado com o seu trabalho e foi logo dizendo:
- Trabalho no ramo de beleza feminina. Mudamos a imagem de uma mulher - ação poderosa e
profunda! É uma empresa de âmbito nacional! Empresa que mais cresce! É maravilhoso trabalhar lá...
O pastor começou a
pensar: por que nós cristãos não temos a mesma
confiança e empolgação?
E seus pensamentos foram interrompidos com a
pergunta do executivo empolgado:
- E o senhor que faz?
O pastor respondeu:
- Trabalho numa empresa que trabalha em todos os aspectos do ser humano... Temos muitas
filiais em todo o mundo. Temos o plano de estabelecer uma agência em cada cidade do mundo até
o final desta era.
- Como é a chefia?
- Trata-se de um negócio de família. O Pai, o
Filho e o Secretário-Geral dirigem tudo...
- E o Capital?
- Ninguém sabe exatamente o orçamento, mas
são bilhões de dólares. Sempre que precisamos
de recursos o Patrão providencia. Às vezes até
dizemos: Ele é o dono de todo ouro do mundo!
- E como são as coisas para vocês?
- Há um belo “espírito” de amor que permeia
toda a organização. Começa de cima e se estende por toda a empresa...
- E Lucros?
- Lucros valiosíssimos. Todo funcionário tem
seguro de vida total. E o patrão deu-me ações de
uma enorme mansão, que está sendo construída, para mim quando eu me aposentar!
- Interessante, nunca ouvi falar de sua empresa nos jornais. É nova?
- Tem quase dois mil anos!
- O quê? Espere um momento... Você está
brincando comigo?
- É verdade. Estou falando da Igreja de Jesus
Cristo. Quer se inscrever conosco?

MISSÃO E
RESPONSABILID
ADE
RESPONSABILIDADE
DIANTE
DE DEUS
“A colheita evangelística é sempre
um imperativo. O destino dos
homens e das nações está sempre
em jogo. Cada nova geração que
surge é estratégica. Não somos
responsáveis pela geração
passada, e não podemos assumir
toda a responsabilidade pela
seguinte; mas temos a nossa
geração. Deus nos responsabiliza
pela maneira como cumprimos
nosso dever para com o nosso
tempo, e como aproveitamos as
oportunidades que temos...”.
(BILLY GRAHAM – Seu nome está incluído na
história da Igreja Cristã como o maior evangelista
de todos os tempos. Ninguém pregou para mais
pessoas e em mais lugares do que Billy Graham)

QUATRO IMPECILHOS AO EVANGELISMO
1 - IGNORÂNCIA: Não sabemos como evangelizar. Há alguns que rejeitam métodos, mas também não fazem evangelismo nenhum.
A ignorância é um dos piores males que atinge
a Igreja de Jesus Cristo!

Um pastor me telefonou para aconselhamento
sobre um dos líderes de sua igreja com um baixo
padrão moral. Eu lhe perguntei:
- O problema dele é rebeldia ou ignorância?
2 - TEMOR: É vergonhoso reconhecer isso!
Muitos têm medo de evangelizar.
3 - INDIFERENÇA: É duro aceitar que na realidade não nos importamos com a ordem de Jesus, nem com o destino das pessoas!
4 - EXPERIÊNCIAS NEGATIVAS: Tentou-se
no passado, mas foi mal compreendido, ou houve
rejeição ou discussão. O que fazer então? Vamos começar de novo, do zero, zerar a quilometragem e começar do nada. A partir de hoje...
O QUE FAZER HOJE - Atos 8:26-40
1 - COLOQUE-SE NO LUGAR DA OUTRA
PESSOA - ATOS 8: 26-27.
Certamente Filipe teve que compreender a tristeza e o vazio do Etíope que viera da África em busca
de religião, e que voltava tão vazio quanto viera.
Um missionário falou a um químico por 2 horas
sobre o Evangelho. E, no fim, o químico disse:
Quer dizer que você veio ao Brasil só para falar
isso com as pessoas?
O químico não entendera nada. Nesses momentos precisamos nos colocar no lugar deles.
São cegos espiritualmente. Portanto, nada de irritação, polêmica, ou desânimo. Tenhamos fé e
paciência.
2 - SENSIBILIDADE - versículo 28.
Filipe percebeu que ele vinha lendo o livro do
profeta Isaías.
3 - DISPONIBILIDADE - versícilo 29.
O Espírito Santo ordenou que Filipe acompanhasse aquele homem para pregar para ele.
4 - INICIATIVA - VERSÍCULO 30.
Filipe fez a pergunta certa. Perguntou:
- Você entende o que está lendo?
Uma vez comecei a conversar com uma médica (Dra. Vera). Ela era anestesista. Eu lhe disse
que a Bíblia falava sobre anestesia. Ela se interessou. E me perguntou como. Eu disse que se
tratava de uma anestesia espiritual, pois a Bíblia
declara que os homens são pecadores, perdidos
e condenados ao inferno, em Romanos 3:23 e 6:23.
Porém, antes de dizer isso, a Bíblia declara que
Deus nos ama e quer nos salvar (João 3:16). Ou
seja, antes de mostrar o nosso estado de perdição
– que é um choque - Deus nos prepara, dizendo
que nos ama e que tem a solução para nós!

Outra vez um senhor começou a falar comigo se queixando da corrupção e da desonestidade dos políticos. Eu lhe falei sobre Charles
Carlson, que foi um político norte-americano corrupto, mas que se converteu e fez questão de
pagar pelos seus crimes.
5 - TATO - versículos 31-34.
Precisamos nos lembrar que somos pescadores e não caçadores! Por exemplo, um descrente lhe diz que a Bíblia está cheia de erros. O
que você faz?
a) Recriminá-lo?
Não é bom. Lembre-se que ele é um cego
espiritual.
b) Você se ofende e diz “Como você pode
dizer isso da Palavra de Deus?”
Sua dor não vai sensibilizá-lo. Ele vai achar
você piegas e sem argumento.
c) Ao invés de ter atitudes de ira ou mágoa,
você poderia dizer a essa pessoa: Penso, então,
que você é sincero e que busca a verdade. Você já
estudou esses erros? Vamos juntos pesquisar e
estudar a opinião de teólogos e de especialistas?
Outro exemplo: Uma pessoa diz que não
pode abandonar a religião dos pais. Você poderia convidá-lo a estudar o Salmo 78:6-8, que fala
que os filhos não devem acompanhar os pais
em suas desobediências aos ensinos da Palavra de Deus.
E se um grupo debochasse do Evangelho, o
que você faria? Você poderia pedir sabedoria a
Deus para dar uma boa resposta. Como fez o
irmão José Boechat diante de um grupo que lhe
pediu para tocar um samba (José Boechat, antes da conversão, era um exímio instrumentista). Ele pegou o violão e disse: – Vou cantar o
259! E começou “Ao Findar o Labor desta vida,
quando a morte ao teu lado chegar...”
6 - OBJETIVIDADE - versículo 35.
Filipe foi direto ao ponto: “Anunciou-lhe Jesus”. Você tem os cinco passos da salvação na
ponta da língua?
7 - TER SEGURANÇA - versículos 36-39.
Filipe tinha completa confiança na promessa
de Romanos 10:9-10 e de Marcos 16:15 e 16.
8 - TER PERSEVERANÇA - versículo 40.
Depois de levar o Etíope a Cristo, Filipe continuou seu trabalho evangelístico. Oremos para
que nós também possamos aplicar essas verdades em nossas vidas e que comecemos a
obedecer à Grande Comissão de Jesus Cristo.
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CULTO DE AÇÕES DE GRAÇA –
ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE DE 2006
CBD – CENTRO BÍBLICO DISCIPULAR
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PROPÓSITOS DO CBD
O CBD é um esforço da igreja em cumprir o seu
papel diante de Deus de preparar seus membros
para a obra de Deus – Efésios 4:11-14.
Portanto o CBD tem o desafio de ensinar a Bíblia,
QUE É NECESSÁRIA PARA:
1 - O conhecimento do Evangelho - Romanos 10:16-18.
2 - A manutenção da fé - Mateus 4:4 e 1 Pedro 2:2.
3 - A segurança da salvação - 1 João 5:13.
4 - Vencer o Maligno - 1 João 2:14.
5 - Conhecermos a vontade de Deus - Salmo 119:105.
6 - Desfrutarmos da verdadeira felicidade - Salmo 1:1.
Assim o CBD tem como alvo treinar os discípulos para o bom combate da fé, estudando a Palavra de Deus a fim de conhecermos as lutas, as
soluções de Deus e termos a confiança na vitória.
Vimos, como o livro de Atos registra, que os discípulos - de um pequeno grupo de 20 pessoas (1:1214) para uma assembléia de 120 pessoas (1:15) –
atingiram todo o mundo de sua época. Ao ponto
de “todos os habitantes da Ásia ouvirem o Evangelho” (19:10) e que só o número de judeus convertidos chegava a “dezenas de milhares”, em poucos
20 anos de pregação (21:20).
Contudo, é bom saber que fortes oposições se
levantaram contra o avanço da igreja cristã na proclamação ousada do Evangelho:
1 - Houve crítica - 2:13.
2 - O “endeusamento” de homens - 3:11-13.
3 - Perseguição física - prisão - 4:1-4.
4 - Ameaça - Pressão psicológica - 4:16-21.
5 - Pecado na igreja - 5:3.
6 - Inveja e mais perseguição - 5:17-18.
7 - Ameaça de morte, tortura física e psicológica - 5:33, 40.
8 - Murmuração quanto à administração da igreja - 6:1.
9 - Martírios - Caps. 8 e 12 (morte de Estêvão e Tiago).
10 - Armadilhas de morte - 9:23-24.
11 - Artimanhas diabólicas - 13:10 e 50.
12 - Heresias e confusões no seio da igreja - Cap. 15.
E muitas outras lutas e perseguições. Sempre houve grandes obstáculos a serem vencidos. A história do
cumprimento da MISSÃO parece com uma corrida de
MARATONA com obstáculos, em que alguns precisam ser ultrapassados e outros, derrubados!
Mas, os discípulos com a promessa de Jesus
vão sempre em frente. De repente, pela operação
poderosa de Deus, os josués se transformam em
Moisés (Josué 1:1-3). Para que Josué se tornasse
um grande general, guia espiritual e líder nacional,
Moisés teve que morrer.
E, em você, o que precisa morrer, para que
você seja o crente que Deus quer que você seja?

07 a 09 - Retiro Espiritual de Jovens –
Treinamento Missionário em Pedra Branca.
13 - (quinta-feira) 19 horas: Filme e palestra:
AS LEIS DO ÓDIO – Como o anti-semitismo pode envenenar pessoas, e como o amor
à verdade pode combater o ódio e a mentira! Baseado em fatos reais.
14 - (sexta-feira) 19 horas: Filme e palestra:
SARGENTO YORK – Dizem que uma andorinha só não faz verão. Mas um crente sozinho pode ganhar uma batalha! Baseado em
fatos reais.
15 - Mocidade: Especial de Férias.
20 e 21 - Festival C. S. Lewis: Filmes e Palestras
» (quinta-feira) 19h - A VIDA DE C. S. LEWIS
» (sexta-feira) - 19h - A OBRA DE C. S. LEWIS
» 21 h - Vigília de Oração e Churrasco.
22 - Mocidade - Celebração do Mês
24 a 29 (segunda a sábado) – Escola Bíblica de
Jovens – EBJ – 2º Módulo do Curso de
Missões Judaicas, da Missão Brasileira
Messiânica: MORDOMIA DAS ÉPOCAS.
Taxa de Inscrição (com direito à apostila) –
R$ 20,00. Haverá prova e certificado do Segundo Módulo da MBM.
29 e 30 - (sábado e domingo) – Celebração dos
22 anos de fundação da I.B.F. Cristo é Vida.
Tema: Crescendo com a Igreja - Efésios 4:15
Preletor: Pr. Davi de Lima Gino

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
AGOSTO
Dia 06 - Pr. Luiz Lindolfo
Dia 13 - Diácono Lilico (Pecém)
Dia 20 - Diácono Alexandre Aquino
Dia 27 - Diácono Hércules
SETEMBRO
Dia 03 - Pr. Clayton (Pecém)
Dia 10 - Victor Bruno (Lemuel) e
Karlos Cunha (Gideão)
Dia 17 - Pr.Eduardo
Dia 24 - Diácono Luiz Cláudio
Lembrando que o culto em São Gonçalo começa às 18h, e que qualquer mudança ou troca de
data, deve ser comunicada ao Pr. José Nogueira.

