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A idéia de prestar uma homenagem especial aos pais é bem mais antiga do
que se pensa. Dizem que o primeiro a comemorar o Dia dos Pais foi um jovem
chamado Elmesu, na Babilônia, há mais de 4.000 anos (mais ou menos na
época de Abraão). Ele teria esculpido em argila um cartão para seu pai.
Em tempos mais recentes, a idéia de dedicar um dia especial do ano para
prestar homenagens aos pais, começou em 1909, nos Estados Unidos. Uma
mulher chamada Sonora Louise Smart Dodd, filha do veterano da Guerra
Civil John Smart, quis homenagear seu pai. Ele havia criado sozinho seis
filhos, depois que sua mulher morreu. Sonora Louise escreveu às
autoridades para que fosse comemorado “O Dia dos Pais”, como uma justa
honra a todos os pais pela dedicação em cuidar da família e criar seus filhos.
Uma rosa foi escolhida para simbolizar esta homenagem: uma rosa
vermelha para homenagear os pais vivos, e uma branca para os falecidos.

DIA DOS PAIS

Na Bíblia Sagrada,
dar honra aos pais
é um dever dos
filhos. Honrar pai
e mãe é um mandamento de Deus aos filhos, uma obediência que deve ser
posta em prática não somente um dia, mas todos os dias do ano.

“Honra a teu pai e a tua mãe (que é o primeiro mandamento com promessa),
para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra.”
(Efésios 6:2 e 3 - Veja Êxodo 20:5)
Parabenizamos todos os pais das famílias ligadas à IBF Cristo é Vida,
pois sabemos de suas dificuldades e bravuras para criar os filhos nos
caminhos do SENHOR, nos dias de hoje.
Apesar da deliberada atitude da sociedade, de modo geral, em demolir os
valores bíblicos da família, os homens de Deus, liderando suas
famílias, têm lutado bravamente e com perseverança para
manter “o que ouvimos e aprendemos” e
ensinarmos aos nossos filhos!
Que o SENHOR Deus
abençoe ricamente com
amor os maridos, que o
Senhor Jesus Cristo
derrame continuamente
Sua graça aos pais para
nunca desanimarem
diante de tão árdua
responsabilidade de criar os
filhos na instrução da Palavra
de Deus, e que o Santo Espírito
providencie a comunhão vital para
com esses homens, para sempre
honrarem e dependerem de Deus.

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

O REI
DAVI
COMO
PAI 2 Samuel 12:26
A família de Davi é um exemplo!
Um trágico exemplo de pai e filho que não
discerniram, não perceberam em seu tempo
que algo extremamente maligno começava a
crescer entre eles – raízes de ódio, de
amargura, de destruição (que iriam abalar
suas vidas e infelicitá-los para sempre).
Este exemplo nos exorta quanto a certas
coisas que não são vencidas apenas com
oração e boas intenções, mas que tem de
haver HOJE novas atitudes, novas ações...
Resume-se em compreender onde há
necessidade de Jesus Cristo em algumas
áreas de nossa vida e ali colocar a Sua cruz...
Erguer a cruz onde está a ferida: no quarto, na
cozinha, na sala, nos armários... Porque se a
cruz de Cristo não for erguida nos
relacionamentos, outra cruz se fincará: a cruz
da dor, da desgraça, da morte. É isto que o
episódio entre Davi e Absalão nos mostra!

I - DAVI ERA UMA PESSOA DE AÇÃO!
Temos um exemplo disso em 2 Samuel
12:26-31.
Um rei administrador, guerreiro, profeta, poeta e músico. Um homem de muitas decisões,
responsabilidades, audiências – ocupadíssimo!
Muito stress (veja os salmos)!
*Quem não é assim hoje em dia?
II - DAVI ERA UM PAI MUITO BEM INTENCIONADO!
Admira-nos os nomes que ele dava aos seus
filhos - nomes cheios de esperança e boas expectativas:
Adonias - Pertencente a ADONAI (Senhor)
Salomão - (Jedidias): Amado de Deus
Absalão (Ab-Shalom): Pai da paz

Imaginemos o que Davi tinham em mente ao
escolher nomes assim para seus filhos, quantos
sonhos, quantos bons desejos queria que se realizassem através daquelas vidas! Ao pôr o significativo nome de Absalão naquele lindo bebezinho,
Davi poderia estar sonhando que ele seria o futuro rei de Israel - o futuro pai da nação, o pacificador do povo, o agregador do país... Ninguém põe
um nome assim, esperando tragédia. Davi nunca
esperou que aquele nenenzinho lindo crescesse
e depois viesse a dar um golpe de estado, tentando matar seu próprio pai...
...Que se transformasse num assassino, num
fugitivo
...Que ele pegasse as esposas do pai e as
possuísse no terraço do palácio, publicamente –
uma vergonha pública e nacional
...Que ele mesmo tivesse uma trágica morte!
*Quando meu filho nasceu, e já tinha pensado
num nome para ele: Átila (na língua dos Hunos =
Pequeno pai). Pensei: ‘o grande pai é Deus, quem
sabe se ele não será com um bom pai para muitos
que precisarão dele?’
É assim, não? Criamos relacionamentos, construímos amizades, casamos, geramos filhos, iniciamos projetos – tudo com as melhores intenções, com as melhores expectativas!
AGORA PRESTEMOS MUITA ATENÇÃO
AO QUE ESTE TEXTO BÍBLICO NOS ENSINA:
Conquanto Davi sonhasse com o melhor para
si e para os seus, ele não foi capaz de transformar suas boas intenções em ações no relacionar-se com seus filhos a fim de produzir algo bom
e perpétuo. E isto se aplica a tudo e a todos os
relacionamentos de nossa vida!
Ponha boas intenções, grandes sonhos, divinos
propósitos, mas se não for capaz de investir tempo,
atitudes corretas, aplicação séria dos princípios da
Palavra de Deus, não produzirá bons frutos!
Por quê? Ocupado demais, decepcionado demais, cansado demais, fraco demais, covarde
demais, burro demais... Tantas razões humanas
para desculparmo-nos... Mas, também, a dor será
insuportável demais!
Talvez Davi tivesse todas essas desculpas.
Não basta ter boas intenções, saúde, dinheiro,
posição social. Absalão teve tudo isso: gerado
com boas intenções, muito bonito, príncipe, e
morava em castelos. Mas talvez o que ele mais
quisesse era um pai (não um rei, não um general,
ou poeta, ou um salvador da pátria), mas um pai!
Isso tem me ensinado tanta coisa: nos relacionamentos o que conta é a primariedade da base
que o constitui!

»
»
»
»

N OTAS E N OTÍCIAS

O que Deus quer que você faça como marido?
O que Deus quer que você faça como esposa?
O que Deus quer que você faça como pai?
O que Deus quer que você faça como filho?

DIA 16 (quarta-feira) - Especial do TOM:
A Verdadeira História de Elvis Presley
DIA 18 (sexta-feira) - CBD - Culto
de Abertura do Semestre Letivo

III - DAVI PODE SER UM ESPELHO PARA NÓS
AGENDA DE
DIA 19 (sábado)
No incesto de Amnon com Tamar, mais um
S T O Casamento de Juliana e Giuvan
escândalo nacional (2 Samuel 13:1-19). Absalão A G O
DIA 23 (quarta-feira) - Especial do TOM:
certamente esperou que o seu pai fizesse alguma
Culto Evangelístico - Casa da Ila & Esmerindo
coisa! Leva sua irmã para morar em seu palácio e
por dois anos espera que o rei se torne pai e lhes
DIA 26 e 27 (sábado e domingo) confortasse, espera que o rei se torne pai e disciVI Encontro de Professores da Bíblia
plinasse Amnon... (vs. 20-22).
Depois de dois anos, Absalão não pôde mais
esperar. Decepção e vergonha haviam se trans- A VERDADEIRA HISTÓRIA
formado em amargura. Raiva em ódio (o Diabo DE ELVIS PRESLEY
No dia 16 de agosto
com certeza usou tudo que podia para exagerar
tais coisas). Absalão procurou o rei para convidar de 1977, às 14h20min,
toda a corte real para a tosquia. Davi recusou, Elvis Presley foi enconseria grande a despesa. Então Absalão pede que trado morto, em seu quarto. “Estava caído no chão
ele deixe Amnon ir. A luz de perigo deve ter acen- de joelhos, com as mãos no rosto, quase numa
dido para Davi, pois ele manda que todos os ou- postura de oração”. Inexplicavelmente (?) ele
morreu naquela posição...
tros irmãos também o acompanhem (13:23-27).
Há alguns anos antes, Elvis Presley, o Rei do
É nesta armadilha que Absalão mata Amnon
Rock, disse ao pastor da igreja que freqüentava:
(vs. 28 a 36).
Davi chora e persegue Absalão. Este foge para “Sou o homem mais infeliz que o senhor já viu”.
Na próxima quarta-feira, às 19 horas, exibirecasa de seu avô materno (vs. 37-39 cf. 3:3).
Passam-se 3 anos, e nada acontece. Parece mos um documentário sobre a vida de Elvis Presque Davi esquecera do problema, pois não o cha- ley e estudaremos, conforme a Bíblia, a razão de
ma, não vai lá, nunca o confrontou. Através de um seu desespero e tragédia.
“jeitinho” do General Joabe, Davi permite que Ab○
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salão retorne do exílio (14:1-27).
Passam-se mais dois anos, mas o rei Davi VI ENCONTRO DE PROFESSORES DA BÍBLIA
não se transforma em pai. E Absalão lhe manda EDUCAÇÃO CRISTÃ - RELEMBRANDO
um ultimato: ‘ou o senhor me trata com um filho ou A NOSSA RESPONSABILIDADE
me mate’. A reconciliação merece um estudo es- 26 e 27 de AGOSTO
pecial. Todo mundo esperava uma cena, mas há Informações e Inscrições:
apenas um beijo! Um incesto na família real, um Professora Carmen Cinira
estupro, um assassinato do irmão, um exílio de Taxa: R$ 15,00 (quinze reais)
três anos, um frio desprezo de dois anos – e tudo com direito a material e lanches.
resolvido com um simples beijo! (14:28-33).
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O início do Capítulo 15 começa com um plano
maligno de Absalão, depois uma subversão, uma reRETIRO DE JOVENS
volta, subterfúgios, uma revolução armada, é acla(Para jovens a partir de 15 anos)
mado rei em Hebron, e marcha com um grande exérTema: SÊ TU UMA BÊNÇÃO - Gênesis 12:2
cito para Jerusalém. Davi, para evitar a guerra, foge.
Taxa: R$ 60,00 (sessenta reais) + taxa de ônibus
Mas um dia o confronto entre os dois exércitos
Local: Hotel Don’Ana - Iguape
seria inevitável. Mas Davi deixa ordens explícitas para
Dias: 20 a 22 de Outubro
que nenhum mal seja feito a seu filho Absalão. ContuInscrições: Com a liderança da Mocidade.
do, o General Joabe, já cansado de tudo aquilo, aproVagas limitadas.
veitando a oportunidade, mata Absalão (18:1-18).
Quando os exércitos retornam, Davi está ansioso: “Absalão, como está Absalão?” Sabendo
de sua morte, chora profunda e desconsoladaIGREJA B ATISTA F UNDAMENTALISTA C RISTO É V IDA
AV. K, Nº 911 - PLANALTO DA BARRA - FORTALEZA - CEARÁ
mente (18:19-33).
Telefone: (85) 3286.3330 - www.cristoevida.com
Mas, era tarde demais.

Informissões

BOLETIM

INTERNO, SEMANAL E GRATUITO

- TIRAGEM: 450

CÓPIAS

CBD - CURSO BÍBLICO DISCIPULAR
Culto de Abertura será 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)
19h - Pentateuco II - Êxodo a Deuteronômio
(Pr. José Nogueira)
20h30 - Hermenêutica (Pr. José Nogueira)

SEXTA-FEIRA
17h - Hebraico Avançado (Pr. José Nogueira)
18h - Grego Avançado (Pr. José Nogueira)
19h30 às 21h30 - Cristologia
(Pr. Cosmo Neto)
A TE N Ç Ã O :

horário
Mudança de as
das disciplin

MISSÕES - TEMPO DE ORAÇÃO POR MISSÕES (TOM) • QUARTA-FEIRA 19 HORAS
I - TEMA DA SEMANA
CRISTÃOS AJUDAM E EVANGELIZAM FAMÍLIAS
AFETADAS PELA GUERRA DO SUL DO LÍBANO
O ministério A Bolsa do Samaritano está ajudando famílias a fugir de suas casas no sul do Líbano,
pois a luta entre Israel e os terroristas do Hezbollah
aumenta. Mais de meio milhão de pessoas foram
deslocadas da região desde o início dos conflitos.
Muitas famílias se abrigaram em escolas, prédios
públicos ou estão a céu aberto. O Samaritano está
operando através de seus parceiros de ministério
na área, doando para as famílias necessitadas alimentos, utensílios de cozinha, cobertores, etc. Ken
Isaacs, do Samaritano, diz que a situação no sul do
Líbano é grave: “Materiais, recursos, alimentos que
entram no país – está tudo suspenso agora. Estima-se que no país haja alimento suficiente para
quatro a seis semanas”. Enquanto isso, Ken diz que
o custo da comida e de outros itens subiu muito por
causa do conflito.
Em meio a essa crise humanitária de grandes
proporções, A Bolsa do Samaritano continua a evangelizar as pessoas abaladas pela guerra no sul do
Líbano. “Neste exato momento, apoiamos uma rede
de seis pastores e mais de 20 voluntários que trabalham em escolas”. Tem sido interessante, segundo
Ken, é que “muitos muçulmanos perguntam: ‘Por
que vocês cristãos estão fazendo isso?’. Isso tem
dado início a muitos diálogos”. A crise amoleceu os
corações de muitos muçulmanos no Líbano para o
Evangelho de Jesus Cristo. Algumas famílias muçulmanas pediram Bíblias. “Nós fazemos o que é possível. Mas, é uma situação muito difícil e os recursos
são escassos.”
A Bolsa do Samaritano pede que os cristãos de
outros países ajudem, apoiando esses trabalhos de
evangelismo, e orando pelos cidadãos libaneses e
israelenses que se encontram nesse conflito. Pede
que os cristãos orem pelos cristãos daquela área,
pois eles ministram às famílias que sofrem; e que
orem para que esses obreiros cristãos sejam eficazes em compartilhar o Evangelho.

II - ESTUDO BÍBLICO (Rodolfo - Grão de Mostarda)
MISSÕES: VÁRIAS TAREFAS, UM SÓ OBJETIVO
TAREFAS VARIADAS
1 - José, enviado ao Egito a fim de preservar a
família eleita - Gn 45:5-8. E testemunho de Deus a
Faraó e ao Egito - Gn 41:16, 28 e 38-39.
2 - Ester, chamada para preservar os judeus - Ester
4:14. A glória de Deus em fielmente defender Seu
povo resplandece na Pérsia - ver Salmo 121.
3 - Discípulos são enviados para pregar o Evangelho - João 20:21.
4 - O endemoniado liberto é enviado a pregar aos
de sua própria casa - Marcos 5:19-20.
5 - Um trabalho especial para cada servo - Mc 13:34
UM SÓ OBJETIVO
“...A FIM DE QUE SEJAS PARA SALVAÇÃO ATÉ OS
CONFINS DA TERRA” (Atos 13:47).
III - ASSUNTOS DE ORAÇÃO
1 - Oremos por Israel – que nesses conflitos, e de
tanta acusação injusta, os judeus abram os olhos
para compreender que é uma guerra espiritual que
está sendo travada – que não é inimizade política,
mas de conflito contra o plano de Deus.
2 - Pela proteção de Deus para as cidades judaicas
ao norte de Israel, que ficam próximas ao sul do
Líbano e suscetíveis aos mísseis do Hezbollah.
3 - Oremos por muita cautela da Força Áerea, Marinha e Exército de Israel ao destruir os focos de
terrorismo e bases de lançamento de mísseis, a fim
de que civis e crianças não sejam vitimadas.
4 - Peçamos a Deus pelos obreiros da missão A
Bolsa dos Samaritanos para que tenham coragem e
perseverança em prestar ajuda humanitária aos refugiados do sul do Líbano.
5 - Oremos para que a rede de pastores e a equipe de
voluntários tenham sabedoria e intrepidez para anunciar
o Evangelho tanto a judeus, muçulmanos e libaneses.
6 - Clamemos para que mais ajuda de crentes possam chegar e para que mesmo os terroristas do
Hezbollah possam enxergar o amor de Cristo.

