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O DIA DA BÍBLIA
(O Dia da BÍBLIA é Todo Dia!)

“Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra
que sai da boca de Deus” é a certeza que temos ao ler e
crer em Mateus 4:4.
Por isso, inicio este texto desafiando você a ler “as palavras que saem da boca de Deus” registradas nos 66 livros
da Escritura, em seus 1.189 capítulos, 31.173 versículos e
em mais de 773.000 palavras com aproximadamente
3.600.000 letras.
Não será necessário muito mais do que ininterruptas 50
horas para ler a Bíblia ou quem sabe você prefira lê-la em
um ano, sendo 3 capítulos e meio por dia ou 23 capítulos
por semana ou ainda 100 capítulos por mês, em média.
Estes dados, servem para dizer a você que nada o impede de ler a maior carta de amor, de sabedoria e de juízo já
escrita à humanidade.
A Bíblia encerra em suas páginas, de Gênesis a Apocalipse, os mistérios da Terra, a criação e declarações contundentes e certeiras para o futuro do mundo. Prova disto, por
exemplo, é que a primeira citação da redondeza da terra confirmava a idéia de Galileu, de um planeta esférico. Bastava
que os descobridores conhecessem a Bíblia. (Isaías 40:22).
Afirmo estas coisas com tremenda segurança, pois o
autor da Bíblia que é o próprio Deus, usou cerca de 40 pessoas, movidas por Seu Espírito Santo a escreverem, num
período aproximado de 1.500 anos, textos que foram copiados e recopiados de geração para geração em Hebraico,
Aramaico e grego; até chegar a nós. Quarenta amanuenses
separados por profissões distintas: boiadeiro, pescadores,
reis, intelectuais, pastores de ovelhas, médico, cobrador de
impostos, separados pelo tempo, condições adversas, desde paz até guerras, citando muitas vezes um ao outro sem
nunca terem se conhecido ou mesmo visto.
Direta ou indiretamente, Jesus cita todos eles! No caminho de Emaús, após sua ressurreição, fez com que o coração daqueles dois discípulos ardessem por citar com maestria o que acerca dele estava escrito na Lei, nos Salmos e
nos Profetas.
Privilégio incrível este de poder ler, aprender, conhecer e
firmar dia a dia a sua, a nossa fé, no Autor no Consumador, no
Resgatador das nossas almas, Jesus. A Bíblia fala de Jesus!
Alegremo-nos, pois a vinda do Senhor, referida cerca de
1850 vezes na Bíblia e a expressão “Não Temas!”, 366 vezes encontrada na Escritura (uma para cada dia do ano,
inclusive bissexto), nos trazem ainda mais a certeza de que
estar com Cristo é incomparavelmente melhor, de que viver
nEle, por Ele e para Ele é extraordinária benção!
Não espere mais! Leia a Bíblia e conheça o seu Deus,
Jesus Cristo!
Pastor Yon Morato
Missão Brasileira Messiânica - MBM

A O REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

NOSSA VIDA
EM NOSSAS DECISÕES
(Conservando os frutos de nosso último Retiro de Casais)
Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu
pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome!
Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei
contra o céu e diante de ti; já não sou digno de ser chamado teu
filho; trata-me como um dos teus empregados.
Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançouse-lhe ao pescoço e o beijou.
Disse-lhe o filho: Pai, pequei conta o céu e diante de ti; já não
sou digno de ser chamado teu filho (Lucas 15:17-21).
“Pouco ou nada vai adiantar ou servir este Retiro
(ou qualquer outro), se você não tomar decisões.
Tome apenas uma que seja.
Mas, pelo menos, decida-se prá valer”
O filho pródigo traz também um ensino de Deus acerca da
importância de uma decisão.
Ele primeiramente “caiu em si” (vs. 17). Entendeu a situação em
que se encontrava: “Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome!”
Depois ele arrazoou a solução e ensaiou o que deveria fazer
(vs. 18 e 19): “Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei:
Pai, pequei”.
A seguir, ele tomou a decisão e fez o que deveria fazer: “Levantou-se, pois, e foi para seu pai” (vs. 20 e 21).
O que mudou sua vida foi a decisão. Jamais ele teria sido
restaurado se ficasse apenas nas conscientização e na cogitação da solução. Ele dispôs-se! (aliás essa é uma palavra que a
Bíblia usa para decidir-se - Isaías 60:1).
Tome uma decisão por Estudo Bíblico. Deixe que o SENHOR
Deus transforme sua vida, que o Espírito Santo realize as mudanças que Ele quiser. Seja sensível ao Senhorio de Jesus Cristo, e decidido a fazer a Sua vontade.
Em que Deus quer que eu mude? Que decisões Ele quer que
eu tome?
E lembre-se de Isaías 26:3:
“Tu, SENHOR, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme; porque ele confia em Ti”.
Portanto, decida-se e fique firme e perseverante na execução
do seu propósito.
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MISSÕES:
O Que Você Tem Em Suas Mãos?
– Parte I –
Êxodo 4:1-12
Lendo Êxodo 4:2, encontramos Deus fazendo uma pergunta
a Moisés: O que você tem nas mãos? E Moisés prontamente
responde: Uma vara. Era tudo o que ele tinha, tudo que ele poderia oferecer a Deus naquele momento. Mas, para Deus, era o
suficiente. E com aquela vara o povo foi libertado do Egito, e
vários sinais e milagres aconteceram na condução do povo rumo
à Terra Prometida.
Mas, para que isso acontecesse, Moisés teve que entregar a
vara nas mãos do SENHOR Deus. E quando uma simples vara
vai para as mãos de Deus, ela se torna uma arma poderosa e
eficaz, pois passa a ter um significado maior.
Permanece uma pergunta: O que nós temos em nossas mãos?
Pode não ser uma vara, mas, com certeza, temos algo mais precioso ainda: as nossas vidas. O grande pregador da Bíblia Moody escreveu: Moisés passou 40 anos pensando que era alguma
coisa, 40 anos vendo que não era nada, e 40 anos vendo o que
Deus faz através de um nada. E isso só foi possível porque Moisés entregou sua vida nas mãos do SENHOR Deus.
Muito tem sido falado acerca da obra missionária, mas pouco
se tem feito. É muito bonito ouvir pregações sobre Missões, os
relatos de missionários nos emocionam, os apelos tocam nossos
corações, sentimos Deus falar conosco. E o que acontece? No
dia seguinte a emoção passou, voltamos a nossa vida normal e
tudo aquilo com todo aquele fervor, ficou para trás. Aquela emoção não penetrou verdadeiramente em nossos corações.
Deus nos tem chamado para fazer muito na obra missionária,
mas poucos realmente entendem e aceitam o desafio. Surge então uma grande e desafiadora questão: Quem fará? Pois é preciso deixar para trás muitas coisas. Essa é a parte difícil. Muitas
vezes não fazemos a obra missionária porque temos que abrir
mão de nossa vida, nossa vontade, para fazer o que Deus quer.
Temos que parar de pensar em nós mesmos, deixar o egoísmo
de lado e dedicarmo-nos a outras pessoas. Se Deus nos chamou para ser cooperadores, temos que fazer disso uma das prioridades. Temos que levar à sério a intercessão.
Se a chamada for para ir aos campos, temos que nos livrar de
um grande erro. Normalmente pensamos que todo missionário
tem que ser um coitado, um miserável, que tem que viver na
pobreza, sofrer perseguições, ameaças, morte. Entretanto, observamos que o pensamento de Pedro, Paulo e Silas, não era
este. Pelo contrário, se regozijaram quando foram presos, açoitados e até em perigo de morte, por se acharem dignos de padecer pelo nome de Jesus. Na verdade, o missionário não é um
coitado, ele é um privilegiado. Não é um miserável, mas alguém
que distribui o seu tesouro com os pobres. Não é um prisioneiro,
mas um libertador.
O miserável, o pobre e o preso são os que têm a Jesus e
ficam sem nada fazer, infrutíferos e calados (Atos 4:20).

OREMOS POR CUBA

Carlos e Uramis com as filhas Estefania e Daniela

Um promotor em Havana recomendou que o pastor Carlos Lamelas fosse absolvido das acusações de tráfico ilegal de imigrantes, no
julgamento de 4 de dezembro. Essas acusações fizeram com que o
pastor evangélico, e também ex-presidente nacional de sua denominação, ficasse preso por mais de quatro meses. Apesar da sugestão
de absolvê-lo, o futuro de Carlos ainda é incerto. Ele disse que é
preciso esperar a decisão dos juízes. “O pior de tudo é que podemos
ter que esperar por mais um ou dois meses”, disse o pastor.
Carlos foi preso em sua casa no dia 20 de fevereiro, em uma invasão-surpresa da polícia. Ele foi libertado inesperadamente do centro
de detenção em 26 de junho. As autoridades cubanas não apresentaram evidências para sustentar as acusações contra ele. Ao ser libertado, informaram aos membros da família que “uma mudança no procedimento” lhes permitiu conceder ao pastor uma “liberdade provisória”.
Fontes do país acreditam que o governo escolheu perturbar Carlos por ele ter desafiado o regime de Fidel Castro em relação às questões de liberdade religiosa. Por mais de uma década, Carlos foi ativo
no movimento de igrejas domésticas na Ilha da Juventude. Enquanto
servia como presidente do conselho nacional da Igreja de Deus, Carlos se recusou a assinar uma garantia de lealdade ao regime de Fidel, e resistiu às interferências do governo nas questões da igreja.
MOTIVOS DE ORAÇÃO
1 - Oremos por Cuba (11 milhões de habitantes): Apesar das restrições do regime comunista, as igrejas evangélicas têm crescido numa
média de 6% ao ano. A Igreja Católica, que é predominante (com
mais de 4 milhões de batizados), cresce numa proporção de um pouco mais de 2% ao ano.
2 - Oremos pela liberdade do Pr. Carlos Lamelas, por sua saúde, sua
família, e por sua ousada perseverança em pregar o Evangelho e
manter suas convicções em não se dobrar diante das ameaças e
perseguições do regime de Fidel Castro.
3 - Oremos para que mais igrejas e missões internacionais continuem ajudando: Ofertas de Bíblias e material de edificação espiritual e
evangelismo têm sido importantes para o crescimento do Evangelho
em Cuba.
4 - Apesar da maioria católica (35% da população), apenas 5% são
praticantes. A maioria é adepta da “santería”, sincretismo religioso do
Catolicismo Romano com cultos africanos (parecido com o Candomblé). Calcula-se que 60% dos cubanos sejam envolvido com essa
prática. Oremos pela libertação política e espiritual do povo cubano.

PR. EVARISTO & FAMÍLIA

HISTÓRICO
O Pr. Evaristo tem 32 anos e é casado com Luciana (filha do Pr.
Joaquim Vieira) há 10 anos. O casal tem dois filhos: Josué, com 4
anos; e Joel de 2 anos.
O trabalho evangelístico em Morada Nova começou há cerca de 10
anos atrás. O irmão Nogueira evangelizou algumas pessoas no Perímetro Irrigado, uma região a 10 km de Morada Nova. Os perímetros
irrigados são regiões da grande Morada Nova em que o governo estabeleceu núcleos de moradores para explorar a agricultura irrigada.
Numa dessas vilas, começou uma pequena Congregação Batista, foi
construído um modesto templo e classes de Escola Bíblica Dominical.
Em 2001, o então seminarista Evaristo foi convidado para dar assistência pastoral nos fins de semana e em 2003 se transferiu com a família, passando a morar no Perímetro Irrigado onde fica a Congregação.
Todo o município de Morada Nova tem 70 mil habitantes. E a sede,
zona urbana, conta com 38 mil habitantes. Com a visão de alcançar a
cidade, o Pr. Evaristo se transferiu, no início deste ano, para morar e
abrir uma nova Congregação no centro de Morada Nova. Mas continua dando assistência pastoral à Congregação do Perímetro Irrigado.
Ele continuou seus estudos no CBD (Centro Bíblico Discipular), e
em 2007 vai fazer o Curso de Treinamento Bíblico para Pastores,
vindo toda sexta-feira a Fortaleza para a conclusão do seu preparo
teológico. Pr. Evaristo tem o alvo de trazer toda semana um membro
da Congregação para também fazer o Curso de Treinamento Bíblico.
PEDIDOS DE ORAÇÃO
1 - Pela saúde da família do Pr. Evaristo: devido as constantes viagens por estradas carroçais e com muita poeira, seus filhos têm ficado com crises alérgicas e contraído doenças pulmonares.
2 - Pela reforma do carro (belina) do Pr. Evaristo: o carro está precisando de serviços de funilaria, principalmente no piso, por onde entra muito pó das estradas.
3 - Pelo trabalho na Congregação no Perímetro Irrigado: Há quatro
famílias de convertidos e um bom trabalho com crianças. Oremos
para que mais famílias sejam alcançadas e que haja firmeza espiritual para o crescimento de uma pequena igreja rural naquela vila.
4 - Pela implantação da Congregação na cidade de Morada Nova: O Pr.
Evaristo está fazendo um trabalho de evangelismo pessoal, cultos às
terças-feiras e trabalhos evangelísticos com as crianças aos sábados.

AGENDA DE

N OTAS & N OTÍCIAS

DVD
RETIRO DE CASAIS
Encontra-se à disposição dos interessados o
DVD com todas as mensagens, testemunhos, fotos e filmagens de nosso Retiro de Casais.
Procure o irmão Alexandre Aquino.

SÁBADO: PROGRAMAÇÃO
EVANGELÍSTICA DA MOCIDADE
A Mocidade está mantendo uma
intensa programação evangelística neste mês. Próximo sábado haverá exibição de um novo filme sobre Espiritismo e uma aplicação
evangelística.

NA INTERNET
DIA 18: “CORRENTE QUEBRADA”
Segunda-feira DIA 18, às 22 horas,
vamos exibir em nosso site o filme
“Corrente Quebrada”. Convide parentes e amigos para assistir ao filme e à entrevista dos atores que
participaram do filme. Depois será
promovido um bate-papo com o Pr.
José Nogueira, em que perguntas
serão respondidas on-line.

PREGADORES DE SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - DEZEMBRO
Dia 17 - Irmão Ailton
Dia 24 - Diácono Hércules
Dia 31 - Programação de Fim de Ano

RETIRO DO MINISTÉRIO DORCAS
TEMA DE 2006:
SENDO BÊNÇÃOS - Atos 9:39
Iguape - 16 e 17 de Dezembro
Estão abertas as inscrições. Lembramos que esse Retiro destina-se
às senhoras que se enquadram no
perfil do Ministério Dorcas.

MUSICAL E CEIA DE NATAL
Realizaremos no dia 24 uma Celebração de Comunhão, com um Musical e uma Ceia no Hotel Don’Ana,
com ônibus saindo da igreja às 20
horas. Às 22 horas, teremos o Musical, e depois jantaremos juntos.
O Hotel vai dispor de 10 aptos. para
nós, assim poderemos guardar
nossas mochilas e bolsas, e também haverá um lugar para quem
quiser tirar um cochilo. Levem roupa de banho e bermudas, pois só
voltaremos no dia seguinte, após o
café da manhã. INSCRIÇÕES com
a Lúcia Marculayne, até o dia 21
de dezembro. Adultos: 15 reais. Crianças até 12 anos: 10 reais.

DEZEMBRO
DIAS 16 e 17
(sábado e domingo)
Retiro do Ministério Dorcas.
DIA 16 (sábado) Mocidade: Filme Evangelístico
DIA 17 (domingo) - Mens. Bíblica:
O Espiritismo Segundo a Bíblia Parte III
DIA 23 (sábado) - Mocidade:
Eleição de Liderança
DIA 24 (domingo) - Cantata de
Natal - Coral Cristo é Vida e Grupo de Louvor no Hotel Don’Ana.
DIA 25 (segunda-feira)
Cantata de Natal - Crianças
DIA 30 (sábado) - Mocidade:
Social (Batismo em Morada Nova)
DIA 31 (domingo) - Batismo, Posse
de Cargos, Ceia do Senhor e Tempo de Oração.
AGENDE-SE: 2007
1 - Nos dias 26 a 28 de janeiro, realizaremos a nossa XX Conferência Missionária. Como sempre fazemos, queremos iniciar o ano estudando Missões e planejando nossas ações e projetos para 2007.
Vamos desde já nos engajarmos em
oração e envolvimento missionário.
2 - Nos dias 16 a 20 de fevereiro (período de carnaval), vamos realizar o
III Módulo do Curso de Missões Judaicas, com o Pr. Yon Morato, da
Missão Brasileira Messiânica (MBMSP). O Módulo de Romanos será
ministrado pela manhã, das 9 às 12.
3 - Também, aproveitando os feriados carnavalescos, vamos realizar
o Celebrando a Família – 2007. De
sexta-feira até terça-feira, vamos
participar dessa grande celebração
que envolve toda a família (crianças, jovens, casais e idosos).

SEMANA DE NOSSA IGREJA
PERÍODO DE FÉRIAS
• DOMINGO
8h30 - Reunião de Oração: Liderança
9h - Escola Bíblica Dominical - EBD:
16h - Ensaio do Coral Cristo é Vida
18h - Culto de Adoração a Deus
• SEGUNDA-FEIRA
19h - Koinonia: Reunião de Oração
• QUARTA
17h30 - Tempo de Oração por Missões
• SÁBADO
16h - Grupos de Evangelismo (visitas)
19h - Mocidade Cristo é Vida

