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AÇÕES DE GRAÇA
A mãe conversava com uma amiga pelo
telefone e soube que a mesma estava
enfrentando problemas e precisava de oração.
A filha, de cinco anos, saltava, brincando por
toda a casa, e acabou entrando no quarto
onde ela estava. Ao escutá-la orando pelo
telefone, perguntou eufórica: “É Deus que está
no telefone? Eu preciso falar com Ele
também!”
Será que da mesma forma que a menina de
nossa história, também ficamos eufóricos com
a possibilidade de falar com Deus? Quando
separamos um tempo para orar, sentimos o
quanto é precioso ficarmos em oração diante
do Senhor. Mas, será que temos deixado de
lado, mesmo que por alguns momentos, todos
os nossos afazeres para poder conversar com
o Pai e contar-Lhe as conquistas do dia e
pedir Sua ajuda para resolver os problemas
que surgiram?
Qual a atenção que temos dado ao
SENHOR Deus?
A alegria invade nossos corações quando
conseguimos aquele emprego tão desejado.
Ficamos radiantes quando o sonho da casa
própria é concretizado. Um sorriso de grande
felicidade toma conta de nossos rostos
quando conseguimos passar no vestibular
daquela faculdade ou naquele concurso.
Quando tudo isso, ou qualquer outra coisa
maravilhosa, acontece em nossas vidas, logo
procuramos espalhar a novidade para todos
os amigos.
E ao Senhor Jesus? Temos lembrado
de Lhe contar as bênçãos recebidas que
encheram nossos corações de júbilo e dizerLhe que somos imensamente agradecidos?

VAMOS AGRADECER:
» Pelas celebrações dos
22 anos de fundação
de nossa igreja.
Pelas mensagens
e testemunho do
Pr. Davi de Lima Gino.
Por tantas bênçãos!
» Pela excelente
recuperação da irmã
Lourdes (esposa do
Pr. Joaquim Vieira),
pelo cuidado do
SENHOR Deus com
toda aquela família!
» Pelo Segundo Módulo
do Curso de Missões
Judaicas (Mordomia
das Épocas), realizada
em nossa igreja, com
a cooperação da Missão
Brasileira Messiânica!

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

Características da Falsa FÉ
O texto de Ezequiel 33:30-33 é, para mim, um
dos trechos mais contundentes da Bíblia Sagrada. É com tremor e temor que leio, medito, aplico
a mim mesmo e prego. Pois coisa difícil é a gente
assumir que o texto fala conosco diretamente.
Mas, temo que a insensibilidade de hoje seja tão
grande que pouca diferença fará ouvirmos, lermos ou meditarmos acerca desta exortação:
30

Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do
teu povo falam de ti junto aos muros e nas
portas das casas; fala um com o outro,
cada um a seu irmão, dizendo: Vinde,
peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do SENHOR.
31
Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e
se assentam diante de ti como meu povo, e
ouvem as tuas palavras, mas não as põem
por obra; pois com a boca professam muito
amor, mas o coração só ambiciona lucro.
32
Eis que tu és para eles como quem canta
canções de amor, que tem voz suave e
tange bem; porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra.
33
Mas, quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta.
Deus foi cortante como uma lâmina afiada ao
descrever para o profeta Ezequiel como eram
os ouvintes de suas mensagens. Talvez Ezequiel estivesse satisfeito com a freqüência e simpatia dos freqüentadores dos cultos. Porém, o
SENHOR lhe revela a espécie de fé dos que
ouviam suas exortações:
OUVIR POR COSTUME
A primeira coisa que Deus diz é que eles
ouviam as mensagens como de costume, nos
versos 30 e 31 (“Quanto a ti, ó filho do homem,
os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros
e nas portas das casas; fala um com o outro,
cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos,
e ouvi qual é a palavra que procede do SENHOR.
Eles vêm a ti, como o povo costuma vir...”).
Assistir aos cultos e ouvir as mensagens era
apenas uma tradição para aqueles que tinham
uma fé falsificada. Eram judeus, portanto iam ao
Templo, e tinham o dever de respeitar os profetas do SENHOR Deus. É interessante observar
que eles até falavam acerca do profeta e até
chamavam uns aos outros para ouvir a mensagem do SENHOR. Usavam todos os termos cer-

tos. Porém, tudo isso era só costume, tradição,
hábito exterior e fachada.
Muito diferente disto é a exclamação de Davi,
no Salmo 122, “Alegrei-me quando me disseram:
Vamos à casa do SENHOR!”. Ir à casa de Deus
era motivo de grande alegria, de vibrante empolgação, e de tremenda expectativa para saber o
que o SENHOR diria e qual seria a palavra de
Deus para ele. Para os de falsa fé, na realidade e
no íntimo, seus corações se alegram quando dizem: Hoje não precisamos ir à Casa do SENHOR!
OUVIR SEM AMOR
No restante do versículo 32 há outra reveladora característica de uma fé enganadora: “e se
assentam diante de ti como meu povo, e ouvem
as tuas palavras, mas não as põem por obra; pois
com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro”. Ouviam a Palavra de
Deus sem amor. Professavam amor. Falavam de
amor. Mas, em seus corações havia outros interesses. Na verdade, eles ambicionavam algo muito diferente do Reino de Deus. Seu costume religioso estava intimamente ligado ao bem-estar deles
mesmos, nunca no verdadeiro amor sacrificial (que
não procura seus próprios interesses), como ensina a Bíblia Sagrada. Neles não havia o amor ágape por Deus, como revelado no Salmo 119:145 (“De
todo o coração eu Te invoco, ouve-me, SENHOR;
observo os teus decretos”). Não se importavam
amorosamente com os seus irmãos. Nem lhes passavam pela cabeça preocupações e questionamentos sobre a vida do povo de Deus naqueles dias da
véspera da segunda invasão da Babilônia:
- Será que os irmãos iam ficar firmes diante
das opressões babilônicas e das vacilações da
liderança de Israel?
- O que nós poderíamos fazer para ajudar os
irmãos nesses tempos difíceis?
- O que Deus me exorta a fazer a fim de ser
mais útil nessa época de tantas necessidades?
Mas, muito diferente disso, estavam apenas
preocupados com os seus lucros, e de manter a
sua rotina religiosa de ir ao templo conforme o
costume, e no mínimo possível!
Ouviam a mensagem, iam ao Templo, falavam
religiosamente, portavam-se e moviam-se sem amor!
OUVIR SEM O COMPROMISSO DE PRATICAR
“...e ouvem as tuas palavras, mas não
as põem por obra” - Vs. 31

“Eis que tu és para eles como quem canta
canções de amor, que tem voz suave e tange
bem; porque ouvem as tuas palavras , mas não
as põem por obra” - Vs. 32.
Os que professavam fé e iam ouvir a mensagem
de Ezequiel tinham uma fé superficial, visto que não
havia neles o compromisso de obedecer. A mensagem de Deus para eles era como o ouvir uma bela
música. Era entretenimento. Um bom costume de
ouvir, uma prazerosa tradição de ir e ouvir. Aquilo
que lhes fosse agradável, teria deles um sonoro
coro e um uníssono amém. Mas, o que lhes impusesse mudança, sacrifício e correção de postura,
de comportamento e de prática, seria desprezado.
Fiquei a pensar no Pr. Sangster, na Inglaterra,
do século passado. Um episódio na vida dele ilustra o que é compromisso em pôr em prática o que
aprendemos da Palavra de Deus. Ele era um grande pregador da Bíblia, mas foi acometido de uma
doença que lhe deixou mudo. Ele certa vez escreveu: “É terrível querer pregar e não ter voz. Contudo, mais terrível é ter voz e não querer pregar!”
Para aquele verdadeiro crente, a ordem de Jesus para que preguemos o Evangelho é tão clara e
tão enfática que ele só podia pensar na lamentável
situação espiritual de alguém que vive deliberadamente a rejeitar e a desobedecer tal ordem!
OUVIR TARDE DEMAIS
A quarta característica da falsa fé é que ela só
entende a mensagem e decide obedecer tarde demais: “Mas, quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta” - Vs. 33.
Somente depois que o SENHOR Deus executasse a disciplina sobre Israel (como de fato aconteceu), é que eles iriam acreditar que Ezequiel
lhes falava da parte de Deus. É triste observar as
conseqüências de uma fé que é apenas um ritual
de rotina litúrgica semanal, de frieza espiritual e
sem compromisso integral com a mensagem. Os
descrentes só acordarão no inferno. E os crentes
que vivem uma fé superficial, acordarão quando?
E se não forem crentes, estiverem apenas enganados pela falsa fé, onde e como acordarão?
Quando dirão: Bem que o pastor pregou?
“Então saberão que houve um profeta no meio
deles”!
O que Deus está lhe dizendo hoje? Nada?
(Sua alma corre perigo)!
O que Deus está lhe falando hoje? Entendeu?
(Sua alma corre perigo)!
O que Deus está lhe contrangendo e exortando a fazer? Vai fazer? (Sua alma não tem uma fé
falsificada, enganadora e apenas superficial). Então, diga e faça como o apóstolo Paulo:
“uma cousa faço” (Filipenses 3:13).
Portanto, just do it (simplesmente faça)!

RETIRO DE JOVENS
SÊ

(Para jovens a partir de 15 anos)
TEMA
TU UMA BÊNÇÃO - Gênesis 12:2
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20 a 22 de OUTUBRO
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PROGRAMAÇÃO GERAL
DIA 20 - SEXTA-FEIRA
20:00 - Saída da Igreja
21:00 - Chegada ao Hotel - Lanche Acomodações e Abertura no Auditório
DIA 21 - SÁBADO
07:00 - Café da Manhã
08:00 - Louvor e Estudo Bíblico
12:00 - Almoço
14:00 - Visita e Programação Especial
(Sê tu uma bênção) no “Lar de Crianças
Sara e Pr. Burton Davis”, em Aquiraz.
O orfanato conta com 70 crianças,
e faremos uma visita e uma programação
especial visando evangelismo e edificação.
20:00 - Culto ao Ar-Livre (praia)
DIA 22 - DOMINGO
07:00 - Café da Manhã
08:00 - Louvor e Estudo Bíblico
10:00 - Caminhada pela praia até o Ancoradouro do Iguape - Casa do Missionário
Darrel Haworth - Estudo Bíblico e Almoço
14:00 - Lazer nas dunas
17:00 - Retorno ao Hotel
18:00 - Jantar
19:00 - Culto
21:00 - Retorno a Fortaleza
OBSERVAÇÃO: Vagas limitadas.
Inscrições com a liderança da Mocidade.

Informissões
IGREJA B ATISTA F UNDAMENTALISTA 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

N OTAS E N OTÍCIAS

VI ENCONTRO DE PROFESSORES DA BÍBLIA
26 e 27 de AGOSTO
Tema de 2006: Educação Cristã Relembrando a Nossa Responsabilidade
Informações e Inscrições:
Professora Carmen Cinira
Taxa: 15 reais (com direito a material e lanches).
DIA 12 (sábado) - Chá de Panela: Lucy e Josiel
DIA 13 (domingo) - Homenagem aos Pais - na EBD
DIA 16 (quarta-feira) - Especial do TOM:
A Verdadeira História de Elvis Presley
DIA 18 (sexta-feira) - Culto de Abertura
do Semestre Letivo - CBD
AGENDA DE
DIA 19 (sábado) - Casamento
de Juliana e Giuvan
DIA 26 e 27 (sábado e domingo) VI Encontro de Professores da Bíblia

AGOSTO

CBD - CURSO BÍBLICO DISCIPULAR
O semestre letivo do CBD será iniciado com o Culto de
Abertura no dia 18 de agosto (sexta-feira), às 19 horas. Oferecemos disciplinas às quintas e sextas, nos horários da tarde
e noite. A matrícula para o 2006-2 pode ser feita com a irmã
Elsa Mita. A matrícula semestral custa apenas 10 Reais, e o
valor das mensalidades por disciplina é de 20 Reais (os
membros da IBF Cristo é Vida têm bolsa de 50%). Incentivo: os
seminaristas que fazem mais de duas disciplinas por semestre pagam apenas por duas.
QUINTA-FEIRA
17h - Hebraico I (Pr. José Nogueira)
18h - Grego I (Pr. José Nogueira)
19h30 às 21h00 - Cristologia (Pr. Cosmo Neto)
SEXTA-FEIRA
17h - Hebraico Avançado (Pr. José Nogueira)
18h - Grego Avançado (Pr. José Nogueira)
19h - Pentateuco II - Êxodo a Deuteronômio (Pr. Nogueira)
20h30 - Hermenêtica (Pr. José Nogueira)

MISSÕES

OREMOS POR NOSSOS IRMÃOS DO LÍBANO
O Hezbollah está usando aldeias cristãs para dar cobertura a suas operações militares contra Israel. Aldeias cristãs
no sul do Líbano, como Ain Ebel, Rmeish, Alma Alshaab e
outras, estão sendo usadas pelos terroristas do Hezbollah
como base para lançamento de mísseis.
“O Hezbollah está repetindo o mesmo padrão que praticou contra Israel em 1996”, declarou o ex-comandante do
exército libanês, coronel Charbel Barkat. “O Hezbollah está
escondido entre a população civil e atacando por detrás de
escudos humanos.”
Um cristão da vila de Ain Ebel, que não quis se identificar
por temer retaliação do Hezbollah, descobriu que guerrilheiros estavam instalando uma base de lançamento de mísseis
katyusha (de fabricação russa) no telhado de sua casa. Ignorando seu apelo para que parassem, eles dispararam os mísseis. O cristão imediatamente reuniu sua família e fugiu de
casa, que foi bombardeada e destruída 15 minutos depois por
um ataque aéreo israelense.
Além de terem suas casas confiscadas para servirem de
bases de ataques do Hezbolhah, os cristãos têm sido impedidos de fugir de suas aldeias.
No sábado, 28 de julho, combatentes do Hezbollah dispararam contra alguns cristãos que fugiam de Rmeish com suas
famílias, deixando duas pessoas feridas, segundo informações
de um contato no sul do Líbano. O Hezbollah tem dominado o
sul do país desde que Israel retirou suas tropas do Líbano há
seis anos. As aldeias cristãs sofrem com a extrema negligência e falta de infra-estrutura sob o governo do Hezbollah.
Embora os cristãos paguem os impostos para terem direito
aos serviços básicos do governo, como reparo em estradas e
outros serviços públicos, esses benefícios raramente são fornecidos. Por outro lado, as aldeias xiitas que apóiam o Hezbollah
não pagam impostos e têm acesso a infra-estrutura desenvolvida, casas novas e construções comerciais. A população cristã,
que já foi maioria no Líbano, caiu para menos de 40% devido às
pressões das milícias islâmicas apoiadas pelo Irã e pela Síria.

INFORMAÇÕES DETURPADAS
“O Hezbollah é a questão”, adverte o reverendo Keith Roderick, representante em Washington da Solidariedade Cristã
Internacional (CSI, sigla em inglês) e secretário geral da Coalizão para Defesa dos Direitos Humanos. “Há um processo de
deturpação da posição da maioria dos cristãos libaneses.”
Roderick viajou recentemente para o Líbano para se encontrar
com líderes da Revolução dos Cedros e ativistas libaneses.
Sami El-Khoury, presidente da União Mundial Maronita, afirma que os relatos sobre o apoio dos cristãos ao Hezbollah são
equivocados. “Ao contráro do que a imprensa ocidental noticia,
indicando altas porcentagens de cristãos apoiando o Hezbollah, 90% dos cristãos, 80% dos sunitas e 40% dos xiitas do
Líbano se opõem ao grupo”, assegura o líder maronita.
A Solidariedade Cristã Internacional lamenta a destruição
e violência infligida ao Líbano e admite que a comunidade internacional deve desempenhar seu papel na restauração do
país. Ele também reconhece que se o Hezbollah não for desarmado, o futuro dos cristãos libaneses será incerto e todos
os que apóiam a democracia estarão expostos. “O governo
libanês deveria direcionar seu ódio contra o Hezbollah e não
contra Israel”, observou Tom Harb, secretário geral do Comitê
Internacional para a Resolução 1559 do Conselho de Segurança da ONU (UNSCR 1559).
A CSI pede que a ONU estabeleça uma comissão politicamente independente para investigar as violações do Hezbollah à Convenção de Genebra no que diz respeito à proteção de vítimas de conflitos armados internacionais (Protocolo
1). Esse protocolo proíbe o uso de civis como escudos militares. A organização também também defende que o Conselho
de Segurança da ONU se posicione, sem adiar mais o envio
de uma força internacional no sul e no leste do Líbano a fim de
facilitar um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Para a organização, a ONU precisa ajudar a impedir o fornecimento de
armas da Síria ao Hezbollah, e auxiliar o governo libanês no
cumprimento de sua obrigação de desarmar o Hezbollah, de
acordo como UNSCR1559.

