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Testemunho de Fidelidade

Li muito reflexivo o testemunho de um irmão em Cristo:
Por que eu não dou dízimo?
Descubra aqui os motivos pelos quais
EU NÃO DOU O DÍZIMO
Não dou porque entrego; o dízimo não é meu, é do Senhor.
Entrego de volta com alegria, fé e gratidão pelos 90% que Ele
me deu. Lembro-me da minha época de novo convertido. Como
era difícil devolver estes míseros 10% ao Senhor. Ah, como eu
pequei naqueles primeiros meses. Priorizei minha vida, priorizei
minhas vontades. Quando conseguia entregar o dízimo do Senhor,
me sentia um coitado, e ficava pensando no que poderia ter feito
com aquele dinheiro.
Como qualquer infiel, eu criava diversas justificativas lógicas
e teológicas para explicar que não deveria entregar o dízimo.
Muitos até concordavam com meus argumentos; mas um dia
descobri algo tremendo:
Dizimar faz bem. É maravilhoso dizimar. Quando recebo
meu pagamento, ou recebo qualquer outro dinheiro mediante a
serviços prestados ou oferta recebida, fico “ansioso” para chegar
o momento de entregar nas mãos de Deus aquilo que é dEle.
Na verdade, enquanto aquele dinheiro está comigo, me sinto
mal. Sei que você também se sentiria mal se alguém de extrema
importância lhe confiasse guardar uma parcela de seus bens.
Você ficaria preocupado e ansioso pela chegada deste alguém,
para entregar-lhe de volta a sua propriedade.
Desde que me tornei dizimista fiel, nunca mais fui desamparado. Fiquei um ano desempregado, porém eu e minha esposa
nunca ficamos sem comer, sem ter com que nos vestir; pagamos
todas as nossas despesas diariamente, inclusive nosso aluguel.
Do pouco que recebia com meus trabalhos “free-lancer”, eu
fazia questão de dizimar, e até ofertar. Hoje sei, uma das melhores
coisas que podemos fazer enquanto cristãos, é ser dizimistas fiéis.
Somos fiéis a Deus, porque Ele é fiel a nós.
Simples, não? Com esse texto em mente fui procurar meus
investimentos deste ano. Quanto será que investi para o Reino
de Deus até julho? Devolução de dízimos: 5.120,00; Oferta para
Missões: 2.660,00 ; Oferta para a Construção do Templo: 3.170,00.
Que bênção! Fiquei a pensar. Como é que eu morando num
pequeno apartamento de 60 m2 (ainda não quitado), com um gol
2005, uma yamanha 125 cc – do Átila (com 52 parcelas a vencer),
pude investir tanto na obra do SENHOR!
Descobri que sendo fiel e generoso na Igreja do Senhor Jesus,
eu - sem querer - destranquei as torneiras do céu: “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 as janelas do céu, e não derramar sobre vós
bênção sem medida.” (Malaquias 3:10).

Percebi que o SENHOR tem me dado muito mais de uma
forma que até hoje não tinha percebido. A TV que tenho foi me
dada por uma parenta minha. Meu notebook foi me dado. Minha
câmera fotográfica foi presente. Meus três sapatos (um preto e
dois marrons) foram me dados. Todas as minhas calças foram
dadas. Minhas camisas também (até as camisetas). Todas as
minhas meias foram dadas. Minha geladeira frost-free foi um
presente. A cerâmica do piso meu apartamento foi presente. Meu
celular foi me dado. Meu relógio foi também me dado. Minha esposa foi também um presente gracioso dos pais dela para mim (já
me deram formada e bem empregada). Meu filho é um presente
maravilhoso de Deus. Creio que minha nora também o será. E
meus netos serão herança da minha herança!
Agradeço a Deus por ter me resgatado do Império das Trevas e
por ter me levado para o Reino de Amor do Seu filho. Louvo a Deus
por Ele ter me dado irmãos fiéis que me ensinaram a fidelidade em
todas as coisas, inclusive quando me ensinaram e me exortaram
quanto ao princípio do Dízimo. Dou graças ao meu Deus por ter colocado em minha vida homens que foram exemplos de dedicação, de
consagração e de completo desprendimento na obra de Deus (tanto
em doação para Missões, como para as obras e projetos da igreja).
E Deus é fiel. “Por vossa causa repreenderei o devorador, para
que não vos consuma o fruto da terra...” (Malaquias 3:11). Ele
promete em Sua Palavra que nossa fidelidade e generosidade
são recompensadas. Ele tem prazer em ser nosso provedor, a
fim de que possamos investir mais.
E a Palavra de Deus é infalível: “O caminho de Deus é perfeito;
e a Palavra do SENHOR é provada; Ele é escudo para todos os
que nEle se refugiam” (2 Samuel 2:31). Deus prova o que promete
em Sua Palavra. Nós somos testemunhas das muitas provas da
fidelidade de Deus em cumprir todas as Suas promessas (“Porque
quantas são as promessas de Deus tantas têm nEle o sim; porque também por Ele é o amém para a glória de Deus, por nosso
intermédio” - 2 Coríntios 1:20).
É por isso, amados, que tanto o rei Davi como seu filho, o sábio rei Salomão, puderam constatar duas realidades – que seria
prudente se todos nós observássemos:
A primeira foi Davi que foi usado para registrar: “Fui moço, e
já, agora, sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem
a sua descendência mendigar o pão” (Salmo 37:25). Deus é fiel,
o que é justo será abençoado, e esta bênção se estenderá à sua
descendência.
A segunda constatação foi feita por Salomão, filho de Davi,
quando, em Provérbios 11:24, foi declarado: “A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais
do que é justo, ser-lhe-á em pura perda”.
Você já teve prejuízo, despesas extras que são completamente
fora da sua normalidade? Salomão explica a razão. Escute.
Você já foi e é muito abençoado? Seja grato a Deus e persevere
em fidelidade e generosidade!
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CONSTRUÇÃO DO TEMPLO
“Ao vencedor, fá-lo-ei COLUNA no santuário do Meu Deus,
e daí jamais sairá.” Apocalipse 3:12
Nas cartas às sete igrejas proféticas, de Apocalipse – capítulos 2 e 3,
há sempre no final de cada carta promessas ao vencedor. Para a igreja
de Filadélfia (3:7-13), aos que fossem fiéis e perseverantes o SENHOR
Jesus prometeu torná-los colunas do santuário celestial. Para a igreja fiel
doutrinariamente e zelosa em Missões, Jesus reservou uma bênção toda
especial.
Fazer de Seus servos colunas do santuário de Deus é
uma honra. Sabemos da importância das colunas.
Elas têm que estar sobre um firme alicerce. Têm que
ser firmes e fortes. Elas sustentarão o edifício. Quando
olhamos as colunas de nosso templo, podemos vislumbrar a sua importância e o valor da comparação bíblica.
Sejamos, irmãos, dignos de tamanha honra!

PROJETO

FORTALEZA BATISTA FUNDAMENTALISTA
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 300 mil reais. E será realizado, se
Deus assim permitir, em DOZE meses (de agosto/2009 a julho/2010).
Investiremos uma média de 25 mil reais por mês. Nossa campanha
consiste na participação voluntária de irmãos em oferta mensal durante
os doze meses da construção da obra: desde julho de 2009.
Preencha, recorte e coloque no gazofilácio

EU TAMBÉM PARTICIPO

QUERO também ter parte nessa obra de Deus.
Comprometo-me a orar, e tenho a intenção
de contribuir todo mês com a importância de
R$ ________________________ .
Nome: _____________________________________________
Fone(s): ____________________________________________
E-mail: _____________________________________________

NOTÍCIAS DOS
CAMPOS MISSIONÁRIOS
1 - PAQUISTÃO
Segundo a Agência de Notícias AsiaNews, os cristãos paquistaneses estão
sofrendo mais perseguições.
E a polícia faz com que
as vítimas da perseguição
sejam acusadas de crimes.
Esse é futuro de um grupo
de cristãos de Gojra, Punjab,
que foi atacado por muçulmanos enfurecidos. Os fundamentalistas
muçulmanos incendiaram casas e queimaram vivas oito pessoas, e
agora os policiais acusados de falha no atendimento às vítimas denunciaram os cristãos. Os cristãos acusaram a polícia de não interferir
para conter os assassinos. Nos dias que antecederam o ataque, a
polícia recebeu informações de possíveis confrontos iniciados por
extremistas islâmicos, mas não tomou nenhuma atitude para impedir
a tragédia. E, agora, numa tentativa de eximir-se da culpa e de não
punir os verdadeiros assassinos, a polícia está denunciando e acusando os cristãos. Oremos por nossos irmãos que são perseguidos
no Paquistão, que ocupa o décimo-terceiro lugar na lista dos países
que mais perseguem o Evangelho.

2 - SANTA QUITÉRIA - CEARÁ
Ontem realizamos o culto em que apresentamos
a Janeide como missionária de nossa igreja.
Janeide vai morar no Assentamento Raposa.
Fará um trabalho com crianças, discipulado e
estará lançando bases para uma congregação.
Oremos pela Janeide e pela equipe que enviaremos uma vez por mês para dar apoio à nossa
irmã e ajudá-la naquele projeto missionário.

3 - ISRAEL
Roberto Kedoshim e família continuarão
neste segundo semestre em São Paulo, dando
prosseguimento ao treinamento deles para a
obra missionária em Israel. Os Kedoshim têm
pensado e orado por várias maneiras de entrar
em Israel. Oremos pelo treinamento deles, pela
ajuda que eles têm dado na Congregação BethSar-Shalom (messiânica). Oremos pela saúde
da família (Josh estava com pneumonia).

4 - MORADA NOVA - CEARÁ
Pr. Evaristo e família estão
empolgados com a nova fase do
trabalho deles em Morada Nova.
Eles continuam dando assistência à
Congregação que fica no setor irrigado, mas estão priorizando o trabalho
evangelístico na sede do município.
Pr. Evaristo tem desenvolvido com sucesso muitos trabalhos de
evangelismo pessoal através de cursos bíblicos e dado continuidade
através do discipulado pessoal.

N otas & Notícias

ASSIS

Assis viajou quarta-feira para São Paulo. Ele
começou seu Mestrado em Novo Testamento, na
Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Na última
semana, Deus abriu as portas e ele conseguiu uma
vaga no pensionato. Oremos pelos estudos do Assis,
sua preparação e treinamento para a obra que o
SENHOR o tem chamado.

TRABALHO EVANGELÍSTICO

HOSPITAL INFANTIL
ALBERT SABIN - HIAS
Nossos irmãos e irmãs:
Catarina (líder), Carmen
(responsável perante
o Conselho da Igreja),
Luciano, Mazé, Jozélia,
Mayara, Ligy e Alexandre
Paulo, Elsa, Mariana, Laise,
Samara e Ronaldo, estão à
frente do PROJETO VIDA MARCOS 10:45.
Todos os sábados, eles realizam um trabalho de visitação e
evangelismo no HIAS. Deus tem feito maravilhas de conversão,
discipulado e esperança através desse ministério.
MINISTÉRIO
LAR TORRES DE MELO
Uma equipe de irmãos,
liderada pelo diácono Ailton
Leite, tem perseverado
em ir toda quinta-feira
à tarde fazer visitas de
evangelismo e discipulado
no Lar Torres de Melo.
Quase toda semana há
testemunho de conversões
de velhinhos. Tem sido uma
bênçao. O irmão Xavier também tem se interessado particularmente em
evangelizar os funcionários daquela instituição.

RETIRO DE JOVENS

04 a 07/setembro - SEM JESUS – GAME OVER
“Todo o que cair sobre esta Pedra ficará em
pedaços, e aquele sobre quem Ela cair ficará
reduzido a pó. E a Pedra era Cristo”
(Mateus 21:44 e 1 Coríntios 10:4)
Está chegando a data do início do Retiro de Jovens. Vamos arrumar as
mochilas e nos preparar para grandes desafios. Vamos pedir para que a
nossa vida nunca mais seja a mesma!

AGENDA DE SETEMBRO
04 a 07 (sex a seg) - Retiro Espiritual de Jovens.
Tema: Sem Jesus – Game Over.
12 (sábado) - 19h: Aniversário de 18 anos de Casamento de
Linda & Mota – Chá de Baby do Daniel Gheber.
18 e 20 (sex a dom) - Conferência: A Importância da Tradução Fiel
das Escrituras – da Sociedade Bíblica
Trinitariana, no Hotel Don’Ana.
			 www.traducaofiel.com
26 (sábado) - 19h (paralelo à Mocidade):
Reunião dos Casais + Jovens (Grupo IUPI)

