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O DEUS QUE CHEGA (sempre) JUNTO

Isaías 46

Este texto nos convida a pensar na fragilidade dos ídolos
construídos por mãos humanas. O Senhor continua mostrando
o seu amor para com o Seu povo e, para tal, faz uma espécie
de comparação entre o que representava o Seu poder e aquele
que os ídolos dos povos estrangeiros representavam.
Deus, então, chega junto ao Seu povo e faz três convites:

I - Convite para lembrar da fraqueza dos Ídolos - Vs. 1 a 8

Vejamos como o SENHOR Deus termina o verso 8 – “Lembraivos disto” ... ou seja, do que Ele acabou de dizer. Como os ídolos
são facos... Como são tolos os que confiam neles! E nós? Temos
confiado em quê? Cuidado, os ídolos nossos são fracos... Tolice
é deixar de confiar no SENHOR!

II - Convite para lembrar dos feitos de Deus - Vs. 9 a 11

Vejamos que o SENHOR começa a esta seção dizendo novamente: “Lembrai-vos” – Vs. 9 - A esse respeito, diz: Lembrai-vos
das coisas passadas desde a antigüidade; que eu sou Deus, e
não há outro; eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim...
que anuncio desde a antigüidade... as coisas que vão se suceder...
que farei a minha vontade”. E aí, então, faz uma comparação com
os deuses pagãos: “Seus ídolos são postos sobre animais... sobre
bestas... eles o tomam sobre os ombros... colocam em seu lugar...
ali permanecem... não se podem mover... e, se recorrem a ele,
resposta nenhuma dá... nem livra da tribulação”.

III - Convite para lembrar que Deus nos recebe - Vs. 12 e 13

Primeiramente Ele nos chama para ouvi-lO, e para isso temos
que reconhecer como está o nosso coração (obstinado por estar
sempre longe do SENHOR) – Vs. 12. É quando então faz uma
declaração de sublime valor para aquele povo que aguardava a
remissão de seus pecados:
“Faço chegar a minha justiça; e ela não está longe,
e a minha salvação não tardará; mas estabelecerei a salvação
em Sião, e em Israel a minha glória.” Isaías 46:13
Sim, o Senhor sempre está presente junto ao seu povo.
Mesmo na tribulação, ele está ao nosso lado. O povo de Israel
ainda iria enfrentar o exílio babilônico. E, por certo, durante
aqueles 70 anos, o Senhor estaria ao lado de Israel no exílio.
Isto é, mesmo nos momentos do cativeiro, o Senhor esteve com
o seu povo, ajudando-o a suportar a tristeza até que o momento
do retorno chegasse.
Muitas vezes, não temos este discernimento de perceber que
o Senhor está próximo a nós, mesmo em momentos difíceis. Ele
não é como os deuses dos babilônios, que ficavam inertes, não
atendiam à prece, nem livravam da tribulação. O Senhor nosso
Deus, é Deus presente, é Deus que “chega junto” – bem juntinho
de nós. É só aceitarmos os três convites do SENHOR!
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CINCO COMPROMISSOS
PARA MUDAR O MUNDO
“Cumprirei os meus votos ao SENHOR na presença
de todo o Seu povo”. Salmo 116:14
1- Compromisso de ser o povo de Deus

Apesar de sermos criação de Deus, precisamos nos reconciliar
com Ele, pois o nosso pecado nos separa de Deus. Herdamos esse
pecado de Adão, por causa da sua desobediência a Deus no jardim
do Éden: “Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado
no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a
todos os homens, porquanto todos pecaram.” (Romanos 5:12)
“Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus” (Romanos 3:23)
“O salário do pecado é a morte (eterna), mas o dom gratuito de
Deus é a vida eterna em Cristo Jesus” (Romanos 6:23)
Mas apesar do pecado de Adão que passou a todos nós, Deus com
sua infinita bondade e misericórdia mandou Jesus para que desse Sua vida
pelos pecados de todo o mundo. Quem O receber herdará a vida eterna e
se tornará Filho de Deus, pois antes disso somos apenas criaturas Dele.
Quem O rejeitar herdará o inferno e separação eterna de Deus.
“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho
unigênito para que todo aquele que nEle crer não pereça,
mas tenha a vida eterna” (João 3:16)
“Mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter
Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores” (Romanos 5:8).
“Mas a todos quantos O receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que crêem no Seu nome” (João 1:12)
Com essa decisão de aceitarmos o presente que Deus nos dá,
fazemos o compromisso de sermos o povo de Deus, que O ama e
que obedece à Sua Palavra.

2 - Compromisso de Oração

Depois de sermos povo de Deus, devemos desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. Deus gosta da companhia de Seus Filhos,
gosta de tê-los perto, de cuidar deles de conversar com eles.
A Bíblia nos diz que Deus não escuta a oração dos ímpios, pois
os ímpios devem primeiro apelar para a Sua misericórdia, para serem
ouvidos. Já a oração do justo, é ouvida pelo Senhor. (ímpio na Bíblia,
são aqueles que desprezam a Deus e a Sua Palavra. Justos são os
que O temem e O obedecem): “Longe está o Senhor dos ímpios, mas
ouve a oração dos justos” (Provérbios 15:29)
“Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade; porque o
Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha
súplica, o Senhor aceita a minha oração.” (Salmo 6:8,9)
“A maldição do Senhor habita na casa do ímpio,
mas ele abençoa a habitação dos justos.” (Provérbios 3:33)

3 - Compromisso de Santidade

A Bíblia diz que nós devemos ser santos, porque Deus é santo. Ele
requer isso de nós. Não somos perfeitos, mas devemos procurar ser
perfeitos, porque Deus é assim. Como poderemos nos aproximar de
um Deus santo e puro, se nós desprezarmos o que Ele nos diz?
“Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de
toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade
no temor de Deus.” (2 Coríntios 7:1)
“Porquanto está escrito: Sereis santos, porque Eu sou santo”
(1 Pedro 1:16)

4 - Compromisso de Coragem

Para sermos crentes fiéis e obedientes à Palavra, vamos precisar
da coragem e da intrepidez que o Espírito Santo nos dá. Jesus mesmo,
disse que no mundo nós vamos passar por aflições, mas Ele disse
que tivéssemos bom ânimo,pois Ele venceu o mundo. Temos vários
exemplos na Bíblia de homens tementes a Deus que apesar de as
pessoas contra eles serem cruéis e intentarem contra suas vidas,
seguiram aos princípios de Deus e não negaram a sua fé, confiando
em Deus: “E que mais direi? Pois me faltará o tempo, se eu contar
de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e
dos profetas; os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a
justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram
a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram
forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos
estrangeiros.” (Hebreus 11:32-34)
“Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos; portanto, sede
prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens; porque eles vos entregarão aos sinédrios,
e vos açoitarão nas suas sinagogas; e por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de
testemunho, a eles e aos gentios”. (Mateus 10:16-18)
Jesus disse que seríamos perseguidos por causa do Seu nome.
Mas prometeu estar conosco. Do que mais precisamos, então? Se o
próprio Deus disse que jamais abandona os Seus filhos, qual o melhor
lugar pra eu estar, senão ao Seu lado e fazendo a Sua vontade?

5 - Compromisso de Pregação da Palavra de Deus

Ao nos tornamos, primeiramente, povo de Deus, temos a missão
de espalharmos o amor com que fomos amados a todas as pessoas
do mundo. Disse Jesus: “Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho
a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não
crer será condenado.” (Marcos 16:15,16)
“Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e
em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
será salvo; pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca
se confessa a respeito da salvação.” (Romanos 10:9 -10)
E você deve estar se perguntando, mas como eu vou poder mudar
o mundo? Bem, cada um influencia as pessoas ao seu redor com as
suas atitudes. Podemos ser bênçãos nas vidas das pessoas. Se nós
formos um povo que segue a Palavra de Deus, que ora a Deus; se
buscarmos uma vida de santidade e consagração a Deus; se tivermos coragem para sermos fiéis a Deus em qualquer circunstância,
e se pregarmos sobre a salvação que Deus oferece aos homens,
Ele agirá com o Seu imenso poder de transformar vidas. Se formos
usados pelo Único que realmente pode transformar vidas, que grande
impacto causaremos!
E se algum de vocês ainda não tomou a decisão de receber a Cristo
como único Senhor e Salvador, eis o momento oportuno:
“E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não
existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual
importa que sejamos salvos.” (Atos 4:12).
“O que votei, pagarei” (Jonas 2:9)
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MISSÕES

O VERDADEIRO FENÔMENO
O mundo venera seus “heróis”. Homens
que se destacaram numa atividade, mas que
noutras áreas da vida foram verdadeiros
fracassos. Daí os romários, os ronaldinhos e até os big-brothers.
E nós, como crentes, que pertencemos ao outro Reino, sabemos honrar
os homens de Deus e imitar seus exemplos? Ou como tolos ficamos a comentar
e admirar aqueles que nada representam
para o Reino de Deus?
Conheçamos melhor um verdadeiro fenômeno aos olhos de Deus. Seu nome é William Carey.
Nasceu pobre no interior da Inglaterra, em 17 de agosto de
1761. Converteu-se aos 18 anos. Só estudou formalmente
até os 12 anos e tornou-se sapateiro. Contudo, nunca parou
de estudar. Era apaixonado por botânica, lingüística, história
e geografia. Era esforçado e em seus trabalhos e estudos
dava tudo de si. Ele amava o Senhor Jesus e queria vê-lO
glorificado na vida das pessoas. Por isso ele dedicou sua vida
a pregar com zelo e amor fervoroso aos perdidos. Carey viveu
32 anos na Inglaterra, e 41 anos na Índia como missionário.
Foi para aquele país há exatamente 215 anos, em 1793. E
nunca mais voltou para Inglaterra, nem para tirar férias, nem
para levantar sustento, nem para morrer.
William Carey foi um autêntico servo do Senhor Jesus.
Influenciou o trabalho missionário de tal maneira, tanto com
seu exemplo, como por seus trabalhos e estudos, que os
historiadores dividem a obra missionária em “antes de Carey”
e “depois de Carey”. Traduziu toda a Bíblia Sagrada para três
línguas e partes dela para dezenas de outras línguas. Ganhou
almas para Cristo. Fundou igrejas. Deu origem a várias agências missionárias na Inglaterra, Europa e Estados Unidos.
Deixou marcas tão profundas de seu andar com Cristo na
Índia que influenciou a mudanças de hábitos malignos naquele
país. Carey contribuiu para acabar na Índia o infanticídio e a
tradição “sati” (a queima da viúva junto com a cremação do
corpo do marido morto).
Mesmo sem instrução formal, recebeu o grau de Doutor
em Divindade, da Brown University, em 1808, aos 46 anos.
Foi membro de três sociedades científicas. O púlpito da Igreja
de Westminster, em Londres, é dedicado a Carey. Em sua
madeira está esculpida a frase de Carey que serviu de lema
para milhares de missionários:
“Esperem grandes coisas de Deus.
Empreendam grandes coisas para Deus”.
(Texto do folder da Escola Bíblica de Jovens – EBJ-2008)
Pedido de Oração: Oremos para que nos membros de nossa
igreja, bem como em toda a igreja, haja uma fé firme como a
de William Carey, com amor aos perdidos.

MISSÕES

PROJETO “DISPÕE-TE – ISAÍAS 60:1-2”
Por ocasião da celebração dos
24 anos de fundação de nossa igreja, lançamos o Projeto
“Dispõe-te – Isaías 60:1-2”.
Trata-se de um plano estratégico
para chegar aos nossos alvos
em 2009, quando celebraremos
as Bodas de Prata de nossa igreja
(25 anos).
Três eventos marcarão as celebrações de nosso 25º aniversário no próximo ano. O primeiro evento
será a nossa XXII Conferência Missionária (06 a 08 de fevereiro). O
segundo consistirá das Celebrações das Bodas de Prata da IBF Cristo
é Vida (01 e 02 de agosto). E o terceiro, que será no final do ano, será
a primeira formatura do CTBPL – Curso de Treinamento Bíblico para
Pastores e Líderes (06 de dezembro). Nesta ocasião, se Deus quiser,
faremos o envio de evangelistas para novos campos missionários e
contabilizaremos nossos alvos propostos para 2009.
Temos três grandes alvos diante do SENHOR para Sua honra ao
completarmos 25 anos de existência:

1 - O Envio de uma família missionária para Israel.
Estamos orando e trabalhando por esse alvo. A Família Kedoshim
está em São Paulo se preparando para esse tremendo desafio.
Sabemos das dificuldades. Conhecemos as lutas. Mas cremos que
em Deus faremos proezas. Devemos perseverar e confiar que, se
estamos debaixo da autoridade de Cristo (que nos enviou para pregar
aos judeus e gentios), então Ele Mesmo nos dará o Seu poder para
que realizemos a Sua vontade.
Precisamos nos dispor em oração.

2 - A Construção da Massada – Fortaleza Batista Fundamentalista.
Precisamos construir um local maior para as nossas reuniões, cultos e celebrações. No ano passado planejamos e fizemos um projeto
de engenharia. Mas, agora é notório que é urgente que lancemos mãos
à obra. Cremos que é melhor fazer em duas etapas uma obra de tal
envergadura (que comporte mil pessoas em seu auditório). Construirmos a partir de setembro os alicerces e as colunas. E no próximo ano
fazermos a cobertura, a infra-estrutura interna e os acabamentos.
Nossa intenção é concluí-la integralmente por ocasião da formatura
do CTBPL e do envio dos missionários, em dezembro.
Precisamos nos dispor em dependência ao SENHOR Jesus Cristo
e investirmos a partir de agora.

3 - 25 Trabalhos Iniciados pela IBF Cristo é Vida.
Oferecer ao SENHOR, nosso Deus, vinte e cinco trabalhos iniciados por nossa igreja, como fruto das bênçãos do SENHOR que, ao
longo desses vinte e cinco anos, Ele tem derramado sobre nós!
Precisamos nos dispor para confiar em Deus, trabalharmos no
treinamento dos novos evangelistas e sermos continuamente desafiados para colocar em prática o que a Bíblia Sagrada nos ensina
acerca de Missões.
Você, então, meu irmão, se disponha a orar e trabalhar para
“esperar grandes coisas de Deus e para empreender grandes coisas
para Deus”.

N otas & Notícias

AGENDA DA IGREJA
AGOSTO

15 (sexta-feira) - 08h: Encontro de Varões – Celebração Dia dos Pais.
		Tema: Correr Atrás do Vento - Eclesiastes 2:11
		Retorno: sábado, dia 16, às 13 horas.
16 (sábado) - 18h30: Casamento de Ana Paula e Lívio Rafael
22 a 24 (sex-dom) -		Conferência Missionária do Pr. José Nogueira, em
		Petrolina-PE (Igr. Batista Regular Jardim Amazonas).

SETEMBRO

06 (sábado) - 19h: Chá de Panela de Joana D’Arc e Paulinho
07 (domingo) - 09h: Celebração da Ceia do SENHOR
		18h: Culto Cívico
12 (sexta-feira) - 19h: Comemoração de 15 anos da Jéssica (do Pr. Luiz)
13 (sábado) - 19h: Encontro de Senhoras (paralelo à Mocidade)
20 e 21 (sab/dom) -		Conferência de Conservação de Frutos - Missões

CENTRO DE TREINAMENTO BÍBLICO
PARA PASTORES E LÍDERES

O semestre do CTBPL começou na quinta-feira passada. Se por
algum motivo você perdeu a primeira aula, ainda há uma chance de
você se inscrever. Venha na próxima quinta-feira (às 19 horas),
assista à aula e faça a sua inscrição com a Srta. Elsa Mita. A apostila
custa apenas 15 reais e não há taxa de matrícula, nem mensalidades.

DIA DOS PAIS - ENCONTRO DE VARÕES

Data: 15 e 16 de agosto (próxima sexta-feira e sábado)
Local: Pousada dos Ventos - Maranguape
Tema: Correr Atrás do Vento - Eclesiastes 2:11 - Taxa: R$ 30,00

TREINAMENTO DE LÍDERES DA EBEC

No dia 23 de agosto, haverá uma reciclagem e treinamento de
líderes da Escola Bíblica de Evangelização de Crianças (EBEC). O
encontro começará às 9 horas e será oferecido um almoço. A taxa
é de apenas 2 reais. Faça sua inscrição com a Paula e Lívio Rafael.

RETIRO DE JOVENS

Tema: ORAÇÃO – A SENHA DE DEUS: JEREMIAS 33:3
“Invoca-me, e te responderei;
anunciar-te-ei cousas grandes e ocultas que não sabes.”
Data: 17 a 19 de outubro
Local: Acampamento Vale do Vento – Maranguape
Informações: Liderança da Mocidade Fundamentalista Cristo é Vida

RETIRO DE CASAIS

Tema:
Conhecimento de Deus, Auto-conhecimento
e Conhecimento Mútuo
Estamos nos preparando para o nosso Retiro de Casais, que será
no acolhedor Hotel Donana, nos dias 07 a 09 de novembro.
Taxa: 250,00

RETIRO DO MINISTÉRIO DORCAS

Tema: A Dinâmica da Liderança Eficaz – Neemias 2:4
“O que me pede agora? Então orei ao Deus dos céus”
Data: 12 a 14 de Dezembro

