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A o Rebanho

de

Deus

– Pr. José Nogueira –

MARCAS DA SALVAÇÃO
João 10:26-27

“Mas vós não credes, porque não sois das Minhas ovelhas”.
Aqui, neste verso 26, Jesus afirmou que aqueles seus ouvintes não eram crentes. Que afirmação marcante!
Como sabermos quem são e quais não são de Jesus Cristo?
Que marcas trazem os que são verdadeiramente dEle?
Em Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo, quando atacado em sua
autoridade apostólica, usou o irrefutável argumento das marcas
de sua vida cristã. Seu testemunho de vida o credenciava como
seguidor de Jesus: “quanto ao mais, ninguém me moleste; porque
eu trago no meu corpo as marcas de Jesus.”
Por isso, o Senhor Jesus nos ajuda a entender e identificar em
nós mesmos as Suas marcas.
No versículo 27, Ele dá quatro
marcas da salvação:
“As Minhas ovelhas
ouvem a Minha voz;
Eu as conheço, e
elas Me seguem”.
» PRIMEIRA MARCA - SÃO OVELHAS:
“As Minhas ovelhas...”
Ovelha na Bíblia é um animal dócil que vive em rebanho. A
Bíblia apresenta a ovelha sendo cuidada pelo pastor. Ela é mansa
e vive agasalhada pelo carinho pastoral. É simples. Representa,
então, qualidades de pureza, intimidade, fidelidade e carinho.
1 - Ovelhas não são lobos - Mateus 7:15
“guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados
em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores”
Lobos são mentirosos, fingidos, devoradores. Disfarçam-se para conseguir seus objetivos. Seu propósito é
tirar proveito através do engano. Marcam-se
pela intenção de usar pessoas ou a igreja para
alguma vantagem própria. Todos que agem
assim na igreja do Senhor são lobos ou se
comportam como lobos.
2 - Ovelhas não são víboras - Mateus 3:7-8
“vendo ele, porém, que muitos fariseus e
saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de
víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
Produzi, pois, fruto digno de arrependimento”
Segundo João Batista, a raça de serpentes
peçonhentas caracteriza todos aqueles que que-
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rem seguir a Jesus Cristo sem haver neles o arrependimento. São
aqueles que aderem a igreja e ao culto, mas nunca deixam-se ter um
coração quebrantado pelo amor de Deus e transformado pela graça.
A raça de víboras (espécie de cobra venenosa) é também perigosa
por espalhar seu veneno para outras.
3 - Ovelhas não são porcas - 2 Pedro 2:22
“com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro:
o cão voltou ao seu vômito; e a porca lavada voltou a
revolver-se no lamaçal.”
As porcas lavadas não tiveram sua natureza
transformada. Passaram apenas por uma mudança exterior e parecem-se que estão limpas.
Representam os que, por não ter ocorrido um novo
nascimento, voltam-se continuamente ao lamaçal
de origem. Ovelha não é porca, nem que esta passe
por todo tipo de banho, limpeza e maquiagem. Ovelha é fruto de conversão (transformação espiritual)
e não de aparência exterior.
» SEGUNDA MARCA - PERTENCEM A JESUS:
“As Minhas ovelhas...”
“Porque fostes comprados por preço; glorificai pois
a Deus no vosso corpo.” (1 Coríntios 6:20). A marca de
propriedade que as ovelhas de Jesus carregam tem
dois significados básicos. Ressaltam, primeiramente,
que foram compradas por Jesus, e que, portanto, não
são perdidas, extraviadas, nem vivem à toa. Foram resgatadas pelo
sangue precioso do Cordeiro de Deus. E a segunda implicação disto é
que elas glorificam a Jesus onde quer que estejam. Elas levam consigo
o Nome de Jesus e O glorificam em todo e qualquer lugar.
» TERCEIRA MARCA - OUVEM A VOZ DE JESUS:
“ouvem a Minha voz”
As ovelhas de Jesus são marcadas em suas
orelhas, pois os que são de Jesus ouvem a Palavra
de Deus: “quem é de Deus ouve as palavras de
Deus; por isso não me dais ouvidos, porque não
sois de Deus” (João 8:47). O amor e o respeito à
Bíblia Sagrada e o seu uso diário na vida são marcas
indeléveis dos que crêem em Cristo como Senhor e Salvador. Jesus
deixou isso bem claro por diversas vezes.
Mas, Jesus foi adiante. Ele afirmou que os dEle entendem a Palavra de Deus (Mateus 13:10-16). Um sinal de vida transformada é a
sede espiritual pela Palavra. Os crentes ouvem e querem entender
mais a Palavra. A Bíblia fala aos seus corações, queima-lhes a alma,
alimenta-lhes o espírito.
» QUARTA MARCA - SEGUEM A JESUS:
“Eu as conheço, e elas Me seguem”.
Os que são de Jesus são conhecidos por
Jesus. Isto revela intimidade, por isso eles O
seguem. Seguir é obedecer, é andar nos Seus
passos. As patinhas das autênticas ovelhas
trazem também as marcas do andar com Jesus nos caminhos da
Palavra de Jesus Cristo.
Quatro marcas têm todos aqueles que são do Senhor Jesus nos
quatro cantos do mundo.
Em Mateus 22, Jesus contou a parábola das bodas, você a
entende?

TEOLOGIA DE MISSÕES
LIÇÕES MISSIONÁRIAS
DO JUÍZO DIVINO
O juízo eterno de Deus para com os perdidos tem sido um problema
para os homens. Como pode o Deus de amor condenar os homens
para o inferno eterno? Os Sabatistas e as Testemunhas de Jeová com
sua doutrina da aniquilação dos ímpios enganam a muitos. A punição
eterna é “esquecida” por muitas religiões “cristãs”. Mas, a Doutrina
das Dispensações oferece uma resposta para este problema. Antes
de condenar o homem eternamente, Deus havia de provar o homem
sob muitas condições. Assim, Deus havia de criar muitas barreiras
para que os homens evitassem o pecado e voltassem-se para Ele.
O homem teve o benefício de ser criado inocente, mas pecou.
Então Deus lhe deu uma consciência como barreira para restringir o
pecado. Ainda assim, ele pecou e foi punido pelo Dilúvio. Então Deus
instituiu o governo humano (Gênesis 9:6) para definir pecado e juízo
a fim de que o homem fosse detido em seu pecado. Mas, o homem
se rebelou. Então o SENHOR lhe deu a Lei por meio de Moisés. Ele
definiu bem o pecado e seus juízos. Mas os homens pecaram. Então
Deus explicou a salvação pela graça numa maneira mais clara por
intermédio de enviar Seu Filho, Jesus Cristo. A salvação sempre
foi pela graça. Com a primeira vinda de Jesus, Sua morte e ressurreição, o Novo Testamento, o ministério evangelístico e missionário
das igrejas, todos são convidados à salvação e ficam bem avisados
da condenação eterna. Mas a grande maioria continua a rejeitar a
salvação e a permanecer em seus pecados. Finalmente, Deus provará
os homens sob condições muito favoráveis, por ocasião do Milênio.
Deus vai tirar Satanás da cena mundial por mil anos (Apocalipse
20:1-3). Nesse período, Deus estabelecerá o Seu Reino só com os
homens justos. Sobre estes, Jesus Cristo reinará visivelmente. Os
homens conviverão sob estas condições por mil anos. Depois de mil
anos, Deus soltará Satanás para testar os homens que nasceram
durante este período. De novo os homens pecarão. Devemos reconhecer que a natureza do homem em todos estes testes foi a mesma.
O que o homem fez três mil anos antes de Cristo, ele fará três mil
anos depois de Cristo.
A Doutrina de Dispensações prova a depravação total do homem.
Pois Deus é justificado em castigá-lo eternamente, porque o homem
rejeita o SENHOR a fim de continuar no seu pecado e rebelião.
Pelo Dilúvio, Deus condenou o mundo antigo (Hebreus 11:7), mas
Noé recebeu a graça do SENHOR e foi salvo (Gênesis 6:8). Isto quer
dizer que a salvação foi possível para ele em seus dias como era
possível para qualquer homem. Em todas as Dispensações homens
foram salvos. Adão e Eva foram salvos (Gênesis 3:15, 20,21).
O fato do juízo não exclui a possibilidade de salvação, nem o
juízo eterno destrói a justiça de Deus. Deus, em todas as épocas,
providencia o escape. Os homens é que não quiseram ontem e hoje
continuam a rejeitar.
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OREMOS PELO

AZERBAIDJÃO

Agência de Notícias Forum 18
- Através da Missão Portas Abertas

O pastor batista Zaur Balaev foi preso domingo passado, dia
20 de maio, quando a polícia invadiu o culto, realizado em uma
casa particular na remota vila de Aliabad, perto da fronteira com
a Geórgia.
Ilya Zenchenko, líder da União Batista do Azerbaidjão, disse
ter entrado em contato com a polícia em Baku (capital do país), a
qual afirmou que Zaur havia sido preso por resistir à polícia e soltar
um cachorro contra os policiais quando estes invadiram o culto.
Os crentes negam essa acusação. Segundo eles, as autoridades
queriam impedir a realização de um culto numa casa particular. Eles
têm tentado obter o status legal há 15 anos. É o maior tempo que
uma comunidade religiosa espera por um registro. “Somos muito
humilhados como seres humanos em um país que pretende ser democrático”, queixou-se um membro da igreja. “Somos discriminados
de diversas formas.” Quando a polícia chegou, no último domingo,
exigiram que o culto fosse encerrado e que as pessoas fossem
embora. A polícia insistiu que eles não podiam se reunir. A polícia
obrigou então que o pastor Zaur os acompanhasse à delegacia. Para
evitar conflito, ele concordou em ir. Mas, como a polícia não libertou
Zaur, alguns membros da igreja foram à cidade vizinha de Zakatala,
para onde ele fora levado. Ao perguntarem sobre o pastor Zaur,
eles também foram detidos por um tempo. Uma senhora da igreja,
Aza Suleimanova, foi agredida pelos policiais. Sofreu ferimentos
na cabeça e no rosto.
A congregação dirigida pelo Pr. Zaur foi fundada pelos irmãos
da União Batista da Geórgia, no começo da década de 1990. Têm
sofrido constante pressão das autoridades locais desde então.
A discriminação se estendeu aos recém-nascidos. Novruz Eyvazov, de outra congregação batista, queixou-se que seu filho Ilya, de
11 meses de idade (nasceu em 18 de junho de 2006), ainda não tem
certidão de nascimento por causa da recusa do cartório. “Eles não
aceitaram o fato de termos dado um nome cristão ao bebê”, disse o
pai. Ilya é a palavra russa para Elias. Sem certidão de nascimento,
a criança não pode ser matriculada na escola, receber tratamento
médico ou viajar para o exterior.
MOTIVOS DE ORAÇÃO
1 - Oremos pelo Azerbaidjão: É um pequeno país no litoral do Mar
Cáspio, que no início dos anos 90, libertou-se da União Soviética.
Mas é dominado pelos muçulmanos que restringem a liberdade
religiosa. Os cristãos têm muito sofrido.
2 - Em novembro, o presidente Heidar Alíev assumiu um compromisso de cumprir as garantias constitucionais no tocante à liberdade
de consciência. Oremos por isso.
3 - Oremos pelo Pr. Zaur e por sua congregação batista em Aliabad.
Peçamos a Deus que lhes dê forças na fé e firmeza diante das
perseguições e sofrimentos.
4 - Oremos para que essa discriminação “fingida” acabe e que os
cartórios aceitem os registros de nascimento dos filhos dos crentes,
naquela região do Azerbaidjão.

RUTH BURTON e CLÁUDIA NÍCIA
Ruthe é norte-america e Cláudia é brasileira, da região do
Cariri. Elas são missionária e trabalham em Petrolina (Pernambuco) e Juazeiro (da Bahia) na Igreja Batista de surdos e dando
assistência aos trabalhos da Escola Bíblica de Evangelismo de
Crianças (EBEC), naquela região do Nordeste brasileiro.
Essas missionárias perceberam a necessidade das igrejas
pequenas e carentes em ter um programa de evangelismo
e edificação de crianças. Então, criaram a EBEC como um
programa auxiliar para as lideranças da igreja local desenvolverem um ministério que pudesse alcançar crianças das
redondezas e, ao mesmo tempo, discipular os novos-convertidos e edificar as crianças da própria igreja. A EBEC tem sido
implantada em várias igrejas e tem sido uma fonte de bênçãos
para o ministério infanto-juvenil das igrejas.
Elas criaram um currículo completo que atinge todas as
faixas etárias com um programa bíblico, bem fundamentado
teologicamente, e com grande ênfase em Missões.
Elas têm viajado muito tanto fazendo cursos nas Igrejas
Batistas para implantação de EBECs, como dando assistência
às igrejas que já têm a EBEC, e promovendo reciclagem de
professores.
Em junho (dia 07), elas virão novamente à Fortaleza para
fazer uma reciclagem com as lideranças das EBEC’s de
nossas igrejas.
PEDIDOS DE ORAÇÃO
1 - Cláudia Nícia é missionária brasileira, filiada à MAB
(Missão Auxiliadora Batista), mantida por ofertas das Igrejas Batistas Regulares. Oremos pelo sustento satisfatório
e regular dessa serva do Senhor.
2 - Ruth Burton é missionária da BMM (Baptist Mid-Missions), norte-americana. Ela está no Brasil há mais de 20
anos, onde tem desenvolvido um abençoado ministério
com surdos e crianças. Oremos para que seu sustento seja
sempre suficiente para suas provisões pessoais e para
ajuda em seu ministério de apoio às EBEC’s e trabalhos

com os surdos.
3 - Cláudia e Ruth viajarão em Setembro para a África.
Elas conhecerão Moçambique. Na capital Maputo, elas
visitarão uma missionária e verão as dificuldades do
trabalho missionário em Moçambique. Oremos para que
sejam protegidas na viagem e que sejam bênçãos de apoio
e conforto para essa amiga.
4 - O trabalho das EBEC’s está indo bem em todas as
igrejas. Oremos para que esse ministério possa crescer,
que haja integração entre as EBEC’s e que seja desenvolvida uma liderança para ajudar a coordenar as EBEC’s
espalhadas pelas Igrejas Batistas.
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ENCONTRO DAS EBEC’S

No dia 7 de junho, às 9 horas,
teremos um encontro das lideranças de nossas EBEC’s, em
que haverá uma reciclagem do
método EBEC e um bom período
de comunhão. Encerraremos
com um saboroso almoço.

AVISO IMPORTANTE

Lembramos que o Informissões
contém material das Escrituras
Sagradas, com dados e informações acerca do Reino de Deus e
da Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Trate com o devido respeito.

CORRENTE QUEBRADA

Apresentamos em um culto
evangelístico ao ar-livre o filme
“CORRENTE QUEBRADA”. Não
sabemos com quem ficou este
DVD. Pedimos que a pessoa que
guardou o entregue na Biblioteca
da igreja.

RETIRO DE JOVENS

Tema:
O Custo de Seguir a Cristo.
Para ser salvo, não nos custa
nada. Para ser discípulo – tudo!
(TO BE SAVED COSTS US
NOTHING. TO BE A DISCIPLE
COSTS US EVERYTHING)
Local: Hotel Pousada Mar Azul
- Euzébio
Data: 11 a 14 de outubro
Taxa: 55,00 até 31/08.
Depois, 60,00.
Atenção: As inscrições já podem ser feitas com a Kelly,
inclusive a poupança.

PARTICIPE DE NOSSA SEMANA
» Domingo
9h - Escola Bíblica Dominical
18h - Culto de Adoração ao
Senhor Deus
» Segunda-feira
19h - Koinonia - Estudo Bíblico
e Reunião de Oração
» Quarta-feira
19h - TOM - Tempo de Oração
por Missões

MOCIDADE CRISTO É VIDA

Por ocasião do tema do bimestre, a Mocidade Cristo é Vida
está desenvolvendo o tema “O
Jovem e Seus Dilemas”.
Eis a programação de Junho:
Dia 02 - MOCINTEGRA - Com
a presença e participação na
PROGRAMAÇÃO das Mocidades de nossas Congregações.
Esperamos ter a representação
de todas as nossas Congregações, em que faremos uma
grande confraternização com os
nossos irmãos que moram em
outros bairros e cidades.
Dia 09 - OS JOVENS E SEUS
DILEMAS - Pr. José Nogueira
e Dona Margarida ficarão com
os rapazes e moças, respectivamente, para um tempo de estudo
bíblico e perguntas e respostas.
Dia 16 - CHÁ DE PANELA DA
RAÍSSA e ÍGOR - Por ocasião
do Chá de Panela, a Mocidade
fará a despedida dos amados
noivos. Eles sairão da MOCIDADE e entrarão para a Reunião
dos Casais.
Dia 23 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL: NOITE DA FAMÍLIA - Nessa
noite haverá uma programação
toda especial envolvendo casais,
noivos, namorados, jovens solteiros, adolescentes e crianças. Será
um programa que atingirá todas
as famílias da igreja.
Dia 30 - CELEBRAÇÃO DO
TEMA - Encerramento do Tema
Bimestral com uma reprise dos
principais acontecimentos dos
meses de maio e junho, uma
recordação das lições principais
e ações de graças.

» Sexta-feira
19h - Centro Bíblico Discipular
- CBD
» Sábado
15h - EBEC - Escola Bíblica
de Evangelismo de Criança
19h - Programação da
Mocidade
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