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“Preciosa é aos olhos do SENHOR
a morte dos Seus santos”
Salmo 116:15

No dia 18 de junho,
às 6h40min, o SENHOR levou
para junto de Si a nossa amada
irmã CONCEIÇÃO. Ela foi uma
bênção em nosso meio.
Seu testemunho de confiar
no SENHOR diante de
tribulações sempre ficará
em nossas lembranças.
“Então ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve:
Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem
no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem
das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham”
Apocalipse 14:13

Quatro Verdades sobre a Morte do Crente

1

Os crentes, por ocasião de sua morte, são chamados de bemaventurados: “Então ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve:
Bem-aventurados os mortos...”
Bem-aventurado significa plenamente feliz. O crente é chamado assim em vida, quando vive a Palavra de Deus (Salmo 1),
quando está feliz na casa do SENHOR (Salmo 84:4), quando
pratica o ideal cristão (Mateus 5) e quando é chamado para a
Glória Celestial!

2

Os crentes são abençoados por viverem no SENHOR e,
então, morrem no SENHOR: “os mortos que desde agora
morrem no Senhor”.
Eles creram na promessa de Jesus, quando Ele disse: “Eu lhes
dou a vida eterna; jamais perecerão, eternamente, e ninguém
as arrebatará da minha mão” (João 10:28).

3

Os crentes descansam no céu quando morrem: “Sim, diz o
Espírito, para que descansem das suas fadigas.”
A promessa do SENHOR para os que crêem nEle é de uma
vida no porvir sem mais as dores nem os cansaços desta vida
- Apocalipse 21:1-8.

4

Os crentes recebem a promessa de que a sua vida é valiosa tanto no céu como na terra: “pois as suas obras os acompanham”.
“Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha
vida; e habitarei na Casa do SENHOR para todo o sempre”
(Salmo 23:6).
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ENCONTREI UMA
PESSOA ESQUISITA
Ela diz que crê na Bíblia, mas quase nunca a lê.
Disse-me que respeita e ama a igreja de Jesus, mas sua
ausência é notória, com todo tipo de pretexto para não ir
aos cultos e programações.
Esta pessoa sempre diz que o crente tem obrigação
de ser honesto, mas ela mesma frauda os dízimos do
SENHOR.
Ela me disse que a geração mais nova precisa de bons
fundamentos bíblicos e de acompanhamento para crescer.
Contudo, ela não faz qualquer esforço para ajudar os mais
jovens.
Esta pessoa esquisita vive dizendo que a igreja hoje
precisa de membros dedicados, mas ela não é um deles.
Ela diz que Missões é importante, e que todos deveriam
se engajar tanto no “ide”, como no “enviar”. Todavia, ela não
está realmente comprometida com a obra missionária.
Ela sempre é muito crítica quanto às coisas que a igreja
quer fazer ou faz, mas ela mesma nunca faz nada.
Ela fala com orgulho do que a nossa igreja fez no passado,
mas no presente ela não ajuda e quase não colabora.
Ela sempre diz que através da oração, todas as coisas
mudam. Porém, ela ora muito pouco, e pouco participa das
reuniões de oração
da sua igreja.
Ela professa que
Cristo vai voltar.
Mas, vive como se
isto jamais fosse
acontecer.
Sem dúvida
alguma, é uma pessoa
muito estranha!

(Adaptado do Boletim
da Cleaton Baptist Church)
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razões
POR QUE SOU
Dizimista
1

Porque desde o começo, a Bíblia ensina a consagrar prioritariamente e do melhor ao SENHOR: “Abel, por sua vez, trouxe das
primícias do seu rebanho, e da gordura deste. Agradou-se o SENHOR de Abel e de sua oferta” (Gênesis 4:4). Devolvo ao SENHOR
as primícias de tudo que Ele me dá – separo antes de qualquer coisa
e consagro a Ele.

2

Porque Abrãao, que é o pai da fé (Romanos 4:11), também pela fé,
deu o dízimo de tudo o que tinha àquele que tipificava o nosso Senhor Jesus, o sacerdote Melquisedeque (Hebreus 7:1-10). Antes da
Lei Mosaica, o patriarca Abraão consagrou seu dízimo ao SENHOR.
Se Abraão é um modelo de fé no que diz respeito à sua caminhada
com Deus, que seja também meu exemplo em sua abnegação em
dar ao SENHOR a décima parte de tudo o que possuía.

3

Porque o povo de Deus, durante a Dispensação da Lei, recebeu
ordem e instrução de devolver ao SENHOR Deus os dízimos de
toda a renda: “Também todas as dízimas da terra, tanto do grão do
campo, como do fruto das árvores, são do SENHOR: santas são ao
SENHOR” (Levítico 27:30).

4

Porque os profetas de Deus exortaram o povo de Deus para que
fossem fiéis na devolução dos dízimos: “Trazei todos os dízimos
à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e
provai-me nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir
a janela do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida”
(Malaquias 3:10).

5

Porque o SENHOR Deus promete bênçãos sem medidas aos que
são fiéis aos Seus ensinos e ordens: “Honra ao SENHOR com os
teus bens, e com as primícias de toda a tua renda; e se encherão
fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares”
(Provérbios 3:9-10). “Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e
pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira,
e multiplicará os frutos da vossa justiça” (2 Coríntios 9:10).

6

Porque a Palavra de Deus exorta seriamente quanto à infidelidade
na área de Mordomia das Finanças: “Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos
e nas ofertas” (Malaquias 3:8).

7

Porque Jesus confirmou o dízimo (“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e
do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes
da lei, a justiça, a misericórdia e a fé; devíeis, porém, fazer estas
cousas, sem omitir aquelas” – Mateus 23:23), e deu para nós um
ideal ainda maior: “Porque vos digo se a vossa justiça não exceder
em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos
céus” - Mateus 5:20.

OBSERVAÇÃO: Na página ao lado estão alistados
todos os motivos bíblicos para NÃO ser dizimista.

PROJETO

FORTALEZA BATISTA FUNDAMENTALISTA
O que mais precisamos realmente é orar.
Quanto ao propósito de Deus para nossas tribulações, gosto
de lembrar da história quando o Billy Graham veio fazer uma campanha evangelística, nos anos 80, no Rio de Janeiro, no estádio
do Maracanã, convidado pelas igrejas batistas.
Com tudo programado, divulgação em jornais, rádio e TV,
e, na véspera, uma ligação dos EUA: a mulher dele levou uma
queda e estava mal.
A comissão organizadora chamou o Billy Graham e disse que
poderiam cancelar a campanha. E providenciar o seu retorno
urgente para os EUA. Ele disse que não. Ele falou que ligou para
ela, e ela estava sendo cuidada e bem medicada. E que, pelo
tamanho do tombo, ele podia imaginar o tamanho da bênção
que estava por vir. E foi mesmo: centenas de conversões e um
crescimento substancial das igrejas batistas do Rio.
Quando Deus permite que o diabo intente de forma atrevida
diante de um projeto, nós podemos vislumbrar o tamanho da
bênção que nos espera.
Para a glória de Deus, a fim de que possamos ter um local
maior onde possamos realizar cultos, conferências, programações
especiais e atividades com as igrejas irmãs, nos propomos a
edificar nosso templo.
Será para Deus e realizado pelo povo de Deus. Não procuramos ajuda governamental, nem de descrentes ou de quem não
esteja comprometido com o SENHOR e com a Sua Palavra:
“O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito; nós, seus
servos, nos disporemos e reedificaremos; vós, todavia, não
tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém”
Neemias 2:20
Todo o PROJETO está orçado em 240 mil reais. E será realizado, se Deus assim permitir, em OITO meses (de julho/2009 a
fevereiro de 2010). Investiremos uma média de 30 mil reais por
mês. Nossa campanha consiste em uma OFERTA ESPECIAL, no
dia 12 de julho, e a participação de irmãos em oferta mensal
durante os oito meses da construção da obra: a partir de junho
de 2009.
QUERO também ter parte nessa obra de Deus.
Comprometo-me a orar, e, além de minha oferta especial
do dia 12 de julho, tenho a intenção de contribuir todo
mês com a importância de R$ ________________________ .
Nome: _____________________________________________
Fone(s): ____________________________________________
E-mail(s): ___________________________________________

N otas & Notícias

É Melhor Esquecer
A família é um lugar de paz. Quando Deus nos ordena perdoar,
atrás da ordem, Ele nos dá o poder, a capacidade, a disposição, a sabedoria, tudo o que precisamos para, de coração,
conceder o perdão.
“É Melhor Esquecer” é um importante livro de Jaime Kemp sobre o perdão. Com apenas 62 páginas, ele expõe os principais
textos sobre como perdoar e os efeitos curativos do perdão
bíblico. Está disponível em nossa livraria.

GRATIDÃO AO SENHOR

Até agora, já contamos com 58 irmãos comprometidos em
ajudar mensalmente com o Projeto de Construção da Massada.
Temos já quase 3 mil reais em compromissos mensais, de
junho de 2009 a fevereiro de 2008. Sabemos que o desafio é
grande. Precisamos de 200 crentes comprometidos em ajudar
de forma generosa e sacrificial. Participe, acima de tudo,
colocando esse assunto diante do Trono do SENHOR.

12 DE JULHO

É o dia da OFERTA ESPECIAL para darmos um grande
início às obras. Preparar-se para este momento em oração
(buscando ao SENHOR) e planejamento são passos bíblicos:
“Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me
precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa
dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão
de generosidade, e não de avareza” (2 Coríntios 9:5).

ECONOMIA DE GUERRA

Do Caixa da Igreja, temos a intenção de investir mensalmente
pelo menos 4 mil reais na construção do novo templo. Por isso,
estamos dentro de uma Economia de Guerra.
Eis algumas decisões para redução de custos
Demissão do zelador (Nonato sairá em julho).
Demissão da Secretária (Dona Lúcia sairá em julho).
Precisamos de voluntárias para nos ajudar às tardes. Fale
com o Pr. José Nogueira para assumir um dos expedientes.
Redução do Informissões para uma tiragem por mês, a partir
de julho. Cancelamento do Retiro de Casais e do Ministério
Dorcas. Não haverá mais fotocópias dos Pedidos de Oração
(Koinonia). Estamos estudando novas formas de economia.

NOTA FISCAL

Você pode ajudar ainda mais na construção das novas e
maiores instalações de nossa igreja. Coloque suas notas
fiscais e coupons na urna que fica na entrada da palhoça.

AJUDA MÚTUA

Toda quarta-feira, das 15 às 20 horas, a nossa igreja fica
aberta com a finalidade dos irmãos se ajudarem mutuamente.
Sempre terminamos com um período de oração pelo Projeto de
Construção da Massada. Participe!

