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“Mas, seguindo a verdade, em amor,
cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo.”
Efésios 4:15

29 e 30 de JULHO

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

QUE CONFUSÃO!
O presidente da Mocidade viu na TV o gol
mais bonito da rodada. O repórter perguntou ao
craque como ele conseguira fazer aquele golaço. Ele respondeu: “Eu chutei e Deus abençoou”.
O jovem exclamou: “Eu não sabia que ele
era crente! Temos que trazê-lo para dar um testemunho em nossa igreja!”. E não sossegou
enquanto não falou com os membros da diretoria da Mocidade, com a liderança da igreja e
com a irmã da cunhada do jogador. Mesmo advertidos de que o craque não era tão bom de fé
quanto era de bola, convidaram o astro para
pregar num culto especial da Mocidade. Puseram faixas, pregaram cartazes e distribuíram
convites por toda a cidade.
No sábado, a igreja estava lotada. Depois de
15 cânticos, 6 especiais e muitos agradecimentos, o pastor se levantou e apresentou o grande
craque e pregador. O jogador que, até então só
se sentara nos últimos bancos da igreja, criou
coragem, encarou o auditório e começou:
“Bem, meus irmãos e amigos ouvintes da
Palavra de Deus, vou lhes contar a parábola do
bom samaritano, amém?” A igreja toda, empolgadíssima, respondeu em coro: “Amém!” E o artilheiro, vendo o entusiasmo da torcida, continuou:
“Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu numa plantação de espinhos
que começaram a sufocá-lo. Tentando sair da
incircuncisa situação, ele gastou tudo o que tinha, ao ponto de comer as alfarrobas dos porcos no Jardim das Oliveiras. Foi então que encontrou a rainha de Sabá que lhe vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas.
Em troca ela lhe deu cem talentos de ouro, vestes talares e 20 moedas de prata. Ao prosseguir
sua viagem, seus cabelos se enroscaram numa

árvore, mas os corvos lhe trouxeram cinco mil
pães e dois peixinhos.
“À noite, quando ainda estava suspenso pelos cabelos, Dalila, sua mulher, chegou e cortou
seus cabelos. Daí choveu quarenta dias e quarenta noites, e o homem se escondeu numa
caverna, onde se alimentou de gafanhotos, mel
silvestre e pêlos de camelo. Saindo, encontrou
um servo chamado Zaqueu, que o convidou para
jantar em sua casa. Ele desculpou-se dizendo
que havia comprado uma legião de porcos perdidos como ovelhas que não têm pastor.
“Ao aproximar-se das muralhas da cidade,
ele viu Jezabel tomando banho. Mas, ao invés
de ajudá-lo, ela e seu marido Abraão riram. O
homem, então, a lançou da muralha setenta vezes sete. E dos fragmentos que sobraram, foram recolhidos doze cestos, e foi dito: Bem-aventurados os mansos!
“Portanto, meus queridos ouvintes, na ressurreição dos mortos, de quem será essa mulher? Assim diz o Senhor! Amém?”
Encantada a igreja aplaudiu de pé. Muitas
decisões e dezenas de consagrações aconteceram. Na saída, entre apertos de mão e pedidos de autógrafo, ouviam-se os comentários:
“Não entendi nada, mas foi uma bênção”, “foi
profundo e comovente”, “ah, foi um êxtase”!
Feliz por sua grande visão, o pastor testemunhou que havia um grande reavivamento em
sua igreja.
Orgulhoso por sua iniciativa, o presidente da
Mocidade sentia-se um bem-sucedido promotor de eventos evangélicos.
E, vibrando como quem marca um gol de
placa, o jogador foi para sua casa achando que
era o novo apóstolo Paulo.

COMENTÁRIO: Para que você não cometa tal loucura ou seja vítima de uma delas, estude a Bíblia.
Faça o Curso de Mordomia das Épocas (Dispensações). Veja mais informações na última página.

» DIAS 25 a 28 (terça a sexta): ESCOLA BÍBLICA DE JOVENS - EBJ
Segundo do 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.
» DIAS 25 a 29 (terça à sábado): ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS - EBF
» DIAS 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.
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ISRAEL Cremos nas
Promessas
de Deus
ROMANOS 10:1

A HISTÓRIA DE ISRAEL – Parte III
IV - O PERÍODO DOS JUÍZES
Moisés, o libertador, morre em 1406 a.C., e
Josué lidera a posse da nova terra nas guerras
contra os posseiros. A terra é retomada e dividida
entre as 12 tribos de Israel.
Josué exerce excelente liderança por quase
20 anos e, antes de sua morte, exorta para que o
povo preserve a teocracia e persevere em seguir
as Leis do SENHOR (Josué 23 e 24).
Mas, as tribos, ao invés de conquistar todo o
território conforme a ordem dada por Deus, se
acomoda e passa a conviver com outros povos
na terra de Canaã. E, como não se desobedece a
Deus impunemente, essa vizinhança influenciou

malignamente o povo com costumes e deuses
pagãos e lhes impôs várias derrotas.
Da entrada em Canaã ao primeiro rei de Israel
(Saul, 1.050 a.C.) há um período de 355 anos,
incluindo a liderança de Josué, que morreu aos
110 anos, provavelmente em 1389 a.C.
O período dos Juízes é conturbado, como diz
o próprio livro (Juízes 17:6) em que se alternam 7
cativeiros (111 anos) e 7 libertações (299 anos)
que dariam, somados, um período de 410 anos.
Contudo o tempo certo é mesmo em torno de 350
anos, pois vários desses episódios foram concomitantes. Caracteriza-se o período dos Juízes
pela desobediência do povo, suas opressões estrangeiras, arrependimentos e a providência de
Deus em sempre levantar um líder para libertar o
povo, até que nova decadência se instalasse, e o
ciclo libertador ocorresse novamente.
Rute viveu no período dos Juízes (Rute 1:1) e
sua história é registrada no Cânon para, além de
outras grandes lições, mostrar a graça de Deus
alcançando os gentios e fazendo uma moabita
ser antecessora de Davi e de Jesus (Mateus 1:5).
Nesse período alguns juízes se destacaram
como Débora, Sansão, Jefté e Gideão.
Samuel e seus filhos são os últimos juízes de
Israel. O povo, por motivações erradas (invejando
as nações com reis), pede a troca de governo - de
uma teocracia para uma monarquia (1 Samuel 8).

N OTAS E N OTÍCIAS

BÊNÇÃO EM MISSÕES

CONVOCAÇÃO

Recentemente foi lançado nos EUA o filme sobre a vida dos cinco missionários mortos pelos
índios Aucas, no Equador. O filme teve como propósito narrar fielmente a saga de Nate Saint e
seus quatro companheiros em alcançar os temíveis aucas com Evangelho de Cristo. Há inclusive o testemunho das viúvas dos missionários que
ainda estão vivas, e como Deus operou para que
toda aquela aldeia fosse salva pela perseverança
das viúvas e da irmã de Nate Saint.
Vamos tentar conseguir esse filme para a nossa XX Conferência Missionária, em 2007.

No próximo fim de semana teremos as celebrações
pelos 22 ANOS de fundação de nossa igreja. Queremos, se Deus quiser, continuar o ritmo intensivo de trabalhos nas reformas e preparo das áreas de nossa
igreja. A pergunta é: Será que Deus está interessado nisso? Será que o nosso SENHOR se importa
com o nosso zelo em preparar um lugar digno dEle
para as nossas reuniões de Louvor a Ele e de exaltação ao Seu Ser? A resposta está em Ageu 1:2-4.
Quando o povo de Israel estava dando desculpas e
pondo empecilhos para reconstrução do Templo, o
SENHOR Deus os exortou: “Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas (ornamentadas),
enquanto esta casa (o Templo do SENHOR) permanece em ruínas?” Qual é a sua resposta, irmão?

VOCÊ SABIA?
...que a maioria dos erros de interpretações da
Bíblia (e que têm gerado inclusive heresias) vêm do
desconhecimento das alianças de Deus com a humanidade e da ignorância das dispensações bíblicas? Em 2 Timóteo 2:15, somos exortados a “manejar bem a Palavra de Deus”. Literalmente significa
“saber dividir corretamente”, pois a Bíblia Sagrada
tem divisões próprias. É preciso, portanto, discernir
essas divisões para ter uma clara e correta compreensão da mensagem de Deus. Daí a importância do
estudo da Mordomia das Épocas (as Dispensações).
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A MOCIDADE FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA
E A MISSÃO BRASILEIRA MESSIÂNICA - MBM
CONVIDAM
A TODOS QUE SABEM DO DEVER BÍBLICO
DE FAZER MISSÕES AOS DESCENDENTES DE ABRAÃO
PARA FAZEREM O

CURSO DE MISSÕES JUDAICAS
MÓDULO II

Mordomia das Épocas
(DISPENSAÇÕES)

EBJ – ESCOLA BÍBLICA DE JOVENS
25 a 28 de JULHO (terça a sexta) – às 19 HORAS
CURSO DE MISSÕES JUDAICAS - CMJ
Começa no dia 25 (terça-feira), às 19 horas o Segundo do Módulo do Curso
de Missões Judaicas
Judaicas, da Missão Brasileira Messiânica. Esta segunda etapa
Épocas ou seja,, a Doutrina das Dispensações
tratará de Mordomia das Épocas,
Bíblicas. Taxa de Inscrição (com direito à apostila): R$ 20,00. Haverá prova e
certificado do Segundo Módulo da Missão Brasileira Messiânica - MBM.

