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M AN DA ME NTOS DE JE SU S
PA RA TO DO S OS C RE NT ES :
DEVERES DA MUTUALIDADE
(uns para com os outros)
DEVERES POSITIVOS:
1 - AMAR UNS AOS OUTROS – João 13:34;
1 Pedro 4:8; 1 João 3:18

2 - TER CUIDADO UNS DOS OUTROS – 1 Coríntios 12:24-25
3 - SUPORTAR UNS AOS OUTROS – Efésios 4:1-3;
Colossenses 3:12-14

4 - CONFESSAR PECADOS UNS AOS OUTROS – Tiago 5:16
5 - PERDOAR UNS AOS OUTROS – Efésios 4:31-32;
Colossenses 3:12-13

678910 11 12 -

INSTRUIR UNS AOS OUTROS – Colossenses 3:16
ACONSELHAR UNS AOS OUTROS – Colossenses 3:16
EXORTAR UNS AOS OUTROS – Hebreus 3:13
CONSOLAR UNS AOS OUTROS – 1 Tessalonicenses 4:18
EDIFICAR UNS AOS OUTROS – 1 Tessalonicenses 5:11
CONFORTAR UNS AOS OUTROS – Romanos 1:12
SUJEITAR-SE UNS AOS OUTROS – Efésios 5:21

DEVERES NEGATIVOS:
1 - NÃO FALAR MAL UNS DOS OUTROS – Tiago 4:11
2 - NÃO MORDER, NEM DEVORAR UNS AOS OUTROS –
Gálatas 5:14-15

3 - NÃO TER INVEJA UNS DOS OUTROS – Gálatas 5:25-26
4 - NÃO MENTIR UNS AOS OUTROS – Colossenses 3:9-10

DEVERES ACERCA DO SERVIÇO:
1 - SER SERVO UNS DOS OUTROS – Gálatas 5:13-14;
1 Pedro 4:10

2 - AJUDAR A LEVAR AS CARGAS UNS DOS OUTROS –
Gálatas 6:3

3 - SER HOSPITALEIRO UNS COM OS OUTROS –
1 Pedro 4:7-10

4 - SER BENIGNO UNS COM OS OUTROS – Efésios 4:31-32
5 - ORAR UNS PELOS OUTROS – Tiago 5:16
Disse Jesus:
“Se Me amais, guardareis os Meus mandamentos.
Aquele que tem os Meus mandamentos e os guarda, esse
é o que Me ama; e aquele que Me ama será amado por
Meu Pai, e Eu também o amarei e Me manifestarei a ele.
Quem não Me ama, não guarda as Minhas Palavras...”
Evangelho de João, 14:15, 21, 23-24
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ADEUS À VIDA VELHA!
Começamos, no Capítulo 3 de Colossenses, a ver a Despedida da Velha Vida e a nossa vitória sobre a velha natureza,
a natureza carnal.
Nos versos 8 e 9, fomos exortados a nos despojar de velhos
hábitos e pecados; e, nos versos 10 a 12, fomos ensinados
a nos revestir com novas atitudes.
Estes textos evidenciam as conseqüências da salvação
na vida do povo redimido. Tratam da vitória da CRUZ sobre
a tragédia do ÉDEN, da RESSURREIÇÃO sobre a MORTE,
da NOVA CRIATURA sobre a VELHA CRIATURA, de CRISTO
sobre SATANÁS.
Quando Paulo nos diz para nos despirmos do velho homem,
ele está baseado no fato de que Cristo venceu! Quando diz
para nos vestirmos do Novo Homem, Paulo está baseado em
que Cristo venceu!
A guerra é cósmica. O Inimigo é astuto e poderoso. Mas
Cristo já venceu a guerra, e nos fez nascer de novo, perdoando
todos os nossos pecados, e despojando na cruz do Calvário
todos os poderes que nos subjugavam.
Experimentar de maneira prática esta vitória é tarefa
daqueles que já conhecem o SENHOR JESUS CRISTO e
daqueles que fazem a opção diária de andar nEle, com Ele,
e segundo Ele.
Passamos a entender que o meu EU, a minha personalidade, foi manchada pelo pecado. Meu caráter e o meu ser
foram pixados com a tinta descrita como natureza carnal e
pecaminosa. Por isso precisávamos do lavar regenerador do
sangue de Cristo, para nos purificar do pecado e culpa. Dessa
forma, pela ação do Espírito Santo, a vitória de Cristo me possibilita anular a ação do Velho Homem em meu ser, com novas
atitudes, novos hábitos, nova maneira de pensar (paradigmas
novos), e viver realmente para a glória de Deus.
Por isso, o Espírito Santo me diz, na Palavra, que eu devo
decidir, em Nome de Jesus, deixar a impureza, a paixão lasciva, a avareza (vs. 5). O Espírito Santo diz que eu devo me
despir da ira, maldade, linguagem obscena, e da mentira (vs.
8 e 9). Por que eu viveria com os mulambos e andrajos de um
escravo, quando na realidade sou um homem livre? Não há
mais sentido em viver com as roupas de um escravo do Diabo,
se eu sou um filho de Deus e co-herdeiro com Cristo.
O verso 10 me manda despir da Velha Natureza que tinha as
características do Maligno, e me vestir da Nova Natureza segundo
Cristo, assumindo o caráter de Cristo, sua natureza, sua vida!
É por isso que cantamos:
Que a beleza de Cristo se veja em mim.
Toda a Sua admirável pureza e amor.
Ó tu, chama divina, todo o meu ser se refina,
Que a beleza de Cristo se veja em mim!

“

”

M ensagem P astoral
– Pr. José Nogueira –

OS DEVERES MÚTUOS
COLOSSENSES 3:12-17

Nos versos 12 a 17, há 15 verbos.
Apenas 4 verbos estão no Imperativo:
Versículo 12 - Revista-se!
Versículo 15 a - Constitua a paz de Cristo como juiz!
Versículo 15 b - Seja grato a Deus!
Versículo 16 - Habite ricamente em você a Palavra de Cristo!

I. REVISTA-SE - Vs. 12-14

Esta ordem está no Imperativo Aoristo que quer dizer para
iniciar uma ação (“comecem a se vestir).
1 - Na QUALIDADE de (vs. 12):
a) Eleitos de Deus – Efésios 1:3-6
b) Santos – Separados para Deus, e separados do mundo.
c) Amados – Fonte de valorização, e coerência - Lucas 6:46.
2 - No CONTEÚDO de (vs. 12):
a) Ternos afetos de misericórdia – É chorar com os choram, alegrar-se com os se alegram – Salmo 23:5 e 2 Coríntios 1:3-4.
b) Bondade – Ações concretas de amor ágape.
c) Humildade – Reconhecimento da própria fraqueza, sem
vaglória.
d) Mansidão – Disposição de permitir que Deus o molde –
Salmo 32:8-11.
e) Longanimidade – Capacidade de suportar pressão, sem
murmuração.
3 - Na FORMA de (vs. 13-14):
a) Suportando uns aos outros – Compreender o irmão sem
nos afastarmos dele. O que Deus uniu o homem não deve
separar! 1 Coríntios 13:7.
b) Perdoando mutuamente – Como Deus nos perdoa, pois
o amor nos une – Vs. 14. Um irmão pecou contra você?
Mateus 18:15 (Comunique a ofensa, anuncie o perdão,
pratique o amor de Deus).

II. CONSTITUA A PAZ DE CRISTO COMO ÁRBITRO - Vs. 15

Hora de viver Efésios 2:13-14. A paz de Cristo provém de guardarmos Seus preceitos – Salmo 119:165. Por isso, os ímpios
não têm paz – Isaías 57:18-21.

III. SEJA GRATO A DEUS - Vs. 15 B

Em tudo e sempre seja agradecido a Deus –
1 Tessalonicenses 5:18

IV. HABITE RICAMENTE EM VOCÊ A PALAVRA DE CRISTO - Vs. 16

É a Palavra de Deus (2 Timóteo 3:16-17) que: Ensina, Repreende, Corrige e Educa na vontade de Deus. Lutero escreveu
acerca da Bíblia: “O pecado me afasta desse livro. Esse livro
me afasta do pecado”. Agora você sabe por que o Diabo não
quer você lendo, meditando e estudando a Bíblia.
Estude a Bíblia para você mesmo e para os outros, instruindo,
aconselhando, louvando e agradecendo a Deus.
O resumo da vida que agrada a Deus está em Colossenses 3:17.

MISSÕES

Oremos pela COLÔMBIA
Narciso Diaz, um dos líderes de uma igreja da Associação
Caribenha das Igrejas Evangélicas (AEIC), está em estado crítico depois de ter sido baleado em sua casa no vilarejo de Bonito
Viento, uma região rural de Tierra Alta, na província de Córdoba,
em 11 de setembro. A bala atravessou sua cabeça e se alojou
em sua língua. A tentativa de assassinato foi efetuada por dois
paramilitares que foram à sua casa às 4 da manhã, amarraram-no
e atiraram nele na frente de sua esposa, Manuela.
Os assassinos deixaram o local, achando que ele havia morrido. Manuela conseguiu levar seu marido para o hospital. Narciso
foi imediatamente levado para cirurgia. Os médicos conseguiram
salvar sua vida. No domingo, 14 de setembro, ele retomou a consciência por um momento, mas sua condição continua crítica.
Os Mandantes
Os homens que cometeram este ato pertencem a um grupo
paramilitar que governa a região, ligado ao grupo “Aguilas Negras”
(Águias Negras) e é liderado pelos filhos de “Codinome 08” (Solomon Feris Chadid). Este homem é um ex-comandante paramilitar
que pertenceu à Coligação Norte das Forças da Defesa Pessoal
Unidas da Colômbia (AUC). O grupo se desfez em janeiro de
2006, quando “Codinome 08” foi capturado pelo Departamento
de Inteligência da Polícia.
“Codinome 08” é responsável por uma longa série de assassinatos e de valas comuns. Ele ameaçou pastores e pressionou
àqueles que se opusessem a ele.
Família Marcada
De acordo com a esposa de Narciso, quem deu a ordem para
matar seu marido foram os filhos do “Codinome 08”. Eles estão
encarregados de continuar o tráfico da cocaína. Aparentemente,
o atentado contra Narciso é em retaliação à sua recusa em colaborar com a causa paramilitar.
Narciso é agricultor e um crente ativo, além de líder da comunidade. Perto dos 55 anos, ele tem servido como presidente do
Comitê de Ação Comunitária do vilarejo onde mora. Ele continua
a trabalhar para sua comunidade não só na gerência social, mas
também com a pregação do Evangelho.
O incidente com Narciso não é a primeira perseguição que
esta família enfrentou. Seu genro Ezequiel, um ex-paramilitar
que abandonou o ofício na região de Santa Fé de Ralito, foi
assassinado em outubro de 2007. Isso aconteceu assim que ele
se declarou cristão e começou a participar ativamente na igreja.
Ezequiel deixou quatro filhos.
O conflito em Córdoba matou mais de 100 pessoas este ano
de acordo com as estatísticas policiais.
Pedidos de Oração

1 - A Colômbia ocupa a 50ª posição na lista dos países que mais
perseguem o Evangelho. Oremos por este país, pela recuperação
do irmão Narciso, por sua esposa e demais familiares e líderes
das igrejas evangélicas daquela região.
2 - Oremos pelo Pr. Geraldo Fonseca – que com sua esposa
e suas duas filhas trabalham na Colômbia, fundando igrejas e
treinando líderes.

MISSÕES

Oremos pelo MUNDO
‘Máquina do Fim do Mundo’
O Large Hadron Collider (LHC), localizado em Genebra, na Suíça,
teve a participação de mais de 10 mil colaboradores de 111 países,
incluindo mais de mil cientistas americanos.
Depois de 14 anos de muito trabalho e custando quase US$ 10
bilhões, o maior acelerador de partículas entrou em funcionamento.
Através do seu túnel de 27 km localizado a 90 metros abaixo da superfície, serão enviados prótons à velocidade da luz, que colidirão em uma
explosão, criando uma situação muito semelhante ao que os cientistas
acham que foi o Big Bang (o “nascimento” do Universo).
Obviamente tudo isso é microscópico - exceto a energia envolvida
nessa experiência: a explosão gerará 14 trilhões de volts, e o experimento consumirá 120 megawatts, suficiente para iluminar 40 mil casas.
Essa micro-explosão criará um buraco negro microscópico e instável,
que desaparecerá alguns segundos depois. Entre as novidades que
podem ser descobertas, estão a matéria negra, outras dimensões, e o
que eles chamam de “partícula de Deus”, entre outras.
Além disso ser algo “maravilhoso” para os cientistas, esse experimento também poderá trazer benefícios reais: nas telecomunicações
e informática, poderá haver uma revolução na maneira de se transmitir
e armazenar dados, pois haverá uma melhor compreensão do mundo
sub-atômico.
Mas o LHC também tem seus críticos: muitos acham que o experimento criará um buraco negro que engolirá o nosso planeta, matando
a todos, e por causa disso, alguns cientistas receberam ameaças de
morte. Além dos cientistas envolvidos na construção do LHC afirmarem
que isso não é possível, o diretor responsável pelo projeto informou que,
se algo sair errado, é possível desligar todo o acelerador de partículas
em menos de um segundo.
Pedidos de Oração

1 - Luiz Fernando Veríssimo, cronista brasileiro, lembrou que Santo
Agostinho disse que uma das mais perigosas tentações era a “doença
da curiosidade”, que nos levava a tentar descobrir os segredos da natureza, “aqueles segredos que estão além da nossa compreensão, que
em nada nos beneficiarão e que o Homem não deve tentar saber”. Foi,
em outras palavras, o mesmo conselho que Deus deu a Adão e Eva no
Paraíso, advertindo-os a não comer o fruto da árvore do conhecimento.
Eles desobedeceram e as conseqüências foram o banimento do Jardim
e a morte. Oremos pelos cientistas, para que usem sua inteligência no
temor do SENHOR.
2 - Veríssimo termina sua crônica humorística de forma pessimista: “Que
proveito, salvo para a vaidade científica, trará descobrir o que pretendem?
Quanto mais se sabe sobre o funcionamento do Universo mais aumentam
a perplexidade e a angústia por não se saber mais, por jamais se poder
compreender tudo - pelo menos não com este cérebro que mal compreende
a si mesmo. Mas a toxina daquela fruta era forte e ainda age no organismo. E a doença é incurável.” Mas, existe cura, a solução é Jesus Cristo.
Oremos para que o povo de Deus pregue ousadamente a verdade.
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N otas & Notícias

CONQUISTANDO JERICÓ

Será este o tema e a grande aventura para as crianças de nossa igreja,
por ocasião da homenagem do Dia das Crianças. Iremos a uma
cidade murada, com grandes torres, e cheias de “inimigos”. E, como Josué, vamos aprender a derrubar as barreiras que impedem o avanço e
o crescimento do povo de Deus. A taxa será de 17 reais, incluindo o ônibus, lição bíblica, passeio, piscina, almoço e muita aventura e emoção.
Será no DIA 1º de novembro, saída às 8 horas e retorno às 17 horas.

AGENDA DA IGREJA - OUTUBRO

11 (sábado) - 19h: Chá de Panela - Lia e Samuel
17 a 19 (sex a dom) - Retiro de Jovens
25 (sábado) - 19h: Casamento de Nack e Paulinho

A CONSTRUÇÃO DA MASSADA
Fortaleza Batista Fundamentalista
Lista de Compromissos

Precisamos nos dispor em dependência ao SENHOR Jesus e investirmos a partir de agora. Até agora já temos o compromisso de 101 irmãos:
1. Pr. Nogueira (150,); 2. Pr. Joaquim (100,); 3. Elsa (120,);
4. Josiel /Lucy (400,); 5. Catarina (30,); 6. Daniel (100,); 7. Assis
(25,); 8. Jorge Teixeira (25,); 9. Giuvan (70,); 10. Alexandre Paulo
(50,); 11. Fátima Linhares (30,); 12. Graça Tabosa (30,); 13. Lívio
Rafael (30,); 14. Vanuza (40,); 15. Ripardo (30,); 16. Pr. Cosmo
(30,); 17. Marlúcia (30,); 18. Claudinho (100,); 19. Júlio/Eriedna
(50,); 20. Júlio César (50,); 21. Jessé (20,); 22. James (25,);
23. Eliete (20,); 24. Maria Vó (15,); 25. Alexandre Aquino/
Glaudiane (100,); 26. Auristela (10,); 27. Ricardo/Simone (50,);
28. Rômulo (50,); 29. Petros (20,); 30. Aureliano (15,); 31. Eliacy (20,);
32. Marlene (15,); 33. Karlos (40,); 34. Rodrigo (15,); 35. Luzanira
(20,); 36. Sérgio (30,); 37. Valdeci (20,); 38. Mazé Braga (30,);
39. Ricardo Macieira (40,); 40. Tiago/Gina (30,); 41. Bonifácio/
Ilzanir (150,); 42. Walter (10,); 43. Eliane Farias (30,); 44.
Mazé Fernandes (10,); 45. Eudalice (15,); 46. Carmen (50,);
47. Marcelo (500,); 48. Marcus Ferreira (40,); 49. Mota (50,);
50. Linda (30,); 51. Sarinha (10,); 52. Aila (50,); 53. Cléia (10,);
54. Adriana (20,); 55. João Lucas (3,); 56. Vaudenir (10,);
57. Jachson/Ismênia (150,); 58. Lourdes Holanda (20,); 59. Fca.
Aguiar (20,); 60. Vanúzia/Ricardo (40,); 61. Camilinha (10,);
62. Raimundo/Edite (20,); 63. Igor/Raíza (25,); 64. Maria Renata
(5,); 65. Janeide (5,); 66. Ximenes (50,); 67. Clarice (10,);
68. Roberto/Verônica Kedoshim (30,); 69. Lemos (20,);
70. Milena (70,); 71. Nack (10,); 72. Paulinho (10,); 73. Luciano (100,);
74. Hilária (10,); 75. Mazé Mesquita (10,); 76. Luiz Cláudio (20,);
77. Otílio/Samara (20,); 78. Ivone (10,); 79. Rita Ângelo (20,);
80. Mª Evenilda Nyr (10,); 81. Lourdes Moreira (20,); 82. Rose/Bruno (100,);
83. Lúcia Oliveira (50,); 84. Cláudio/Zoélia (250,); 85. Tana (40,);
86. Cong. Pecém (50,); 87. Diniz/Jute (200,); 88. Fábio Moura (20,);
89. Sandra Duarte (20,); 90. Iranir (10,); 91. Jocélio/Zildânia (70,);
92. Janemeyre (20,); 93. Raphael/Amor (30,); 94. Neide (10,);
95. Mara Celi (10,); 96. Helder (15,); 97. Liduína Lôtfi (20,);
98. Lúcia Lôtfi (20,); 99. Lúcia Moura Vó (10,); 100. Teófilo/Séfora (50,);
101. Sandra Helena (50,).
Por amor e pela fé, comprometa-se a ajudar mensalmente até dezembro.
Esperamos que nesses meses (até dezembro) de contribuição o SENHOR
Deus nos dê o que nós necessitamos nesta primeira parte do projeto.

Para efeito de planejamento, AINDA estou confiando em Deus para
cooperar mensalmente com a construção de nossa MASSADA Fortaleza Batista Fundamentalista, com a importância de:

R$ ______________________ por mês, até dezembro/2008.
Meu Nome: ___________________________________________.
Preencha, recorte e coloque no Gazofilácio, ou entregue à irmã Elsa Mita

