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Crentes no Caminho
“E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas,
a fim de que, se encontrasse alguns deste Caminho, quer
homens quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém”.
Atos 9:2
No início da fé cristã, fomos perseguidos por 300 anos.
Eis as 10 mais comuns acusações contra nós:
1 - CANIBALISMO
2 - PREJUDICAR O COMÉRCIO
3 - IMORALIDADE GROSSEIRA (incesto)
4 - ANTI-FAMÍLIA
5 - POBREZA
6 - ATEÍSMO
7 - INOVADORES
8 - FALTA DE PATRIOTISMO
9 - COMPORTAMENTO ANTI-SOCIAL
10 - PROVOCADORES DE DESASTRES
Mas, eles reconheciam:
1 - Tínhamos um livro: A Bíblia Sagrada!
2 - Pregávamos sem parar!
3 - “Vejam como eles se amam”!
QUATRO COISAS QUE PRECISAMOS SABER
OU RELEMBRAR ACERCA DO CAMINHO:
I - O NOSSO CAMINHO DEVE ESTAR NA CONTRA-MÃO
DO MUNDO - JOÃO 12:25
1 - Não andamos nas rodovias que eles fabricam - 1 Pe 2:11
2 - Nosso caminho é estreito - Mateus 7:13-14
II - O NOSSO CAMINHO DEVE SER ODIADO PELO
MUNDO - JOÃO 15:19
1 - “Se vós fôsseis...”
2 - A razão do ódio - João 15:21
III - O NOSSO CAMINHO É, ANTES DE TUDO, SOLITÁRIO,
COM POUCOS E SEM GLÓRIA - JOÃO 16:32
IV - O NOSSO CAMINHO SERÁ HONRADO POR DEUS
- JOÃO 12:26
“Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver,
ali estará também o meu servo.
E, se alguém me servir, meu Pai o honrará.”
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– Pr. José Nogueira –

A Tua palavra é muito pura;
portanto, o Teu servo a ama.
Salmo 119:140

Meu querido rebanho, um ano novo desperta dentro de mim
novos desejos pela salvação de quem ainda não a experimentou e pelo crescimento daqueles de vocês que são salvos.
Quem poderá dizer o que este ano nos trará? Há certamente
um peso pairando no espírito de todos os homens bons por
perceberem alguma estranha obra de juízo que ameaça essa
terra. Há necessidade , agora, de resposta àquela solene
pergunta: “Se tão-somente numa terra de paz estás confiado,
como farás na enchente do Jordão?” (Jeremias 12:5).
Aqueles crentes que permanecerão de fato firmes são os
que não dependem de si mesmos, mas de Yahweh, nossa
Justiça. Devemos ser mais guiados para nossa Bíblia, se
quisermos permanecer firmes no dia mau.
Tenho pensado, há algum tempo, em incentivar um plano
de leitura das Escrituras, com o qual todos os que forem
despertados por Deus façam, de modo que a Bíblia toda seja
lida por vocês uma vez por ano, e, assim, todos possamos
ser alimentados com a mesma porção dos pastos verdejantes
ao mesmo tempo.
Mas, estou preocupado, pois um plano assim é acompanhado de muitos PERIGOS:
1 - Formalismo – A tendência de ler a Palavra mediante
um esquema pode, para algumas mentes, criar o esqueleto
da religião. É o pecado que foi exortado por Paulo ao seu discípulo Timóteo: “tendo a aparência de piedade, mas negando
a eficácia dela” (2 Timóteo 3:5).
2 - Justiça Própria – Algumas pessoas, por terem devotado parte de seu tempo à leitura da Palavra de Deus e por ter
completado a porção diária prescrita, podem ser tentadas a
olhar para si mesmas como já tendo feito tudo “religiosamente”
necessário para o seu dia.
3 - Leitura Descuidada – Poucos tremem diante da Palavra de Deus. Poucos, ao lê-la, ouvem a voz de Yahweh, o
SENHOR Deus – que é cheia de majestade. Alguns, ao se
depararem com um trecho maior, podem ser tentados a se
enfadar dele, como Israel fez em relação ao maná, dizendo:
“Nossa alma tem fastio deste pão vil” (Números 21:5). Cuidado para não ler a Palavra de maneira leviana e descuidada.
4 - Um jugo pesado demais – Alguns se lançam à leitura
com avidez por algum tempo, mas, depois, sentem-na como
um peso difícil de carregar. Eles podem sentir como que se
arrastando pela tarefa que lhes foi indicada, sem, no entanto,
terem qualquer gostinho da comida celestial.

Se há tantos perigos, qual, então, o propósito de sugerir
esse plano?
Vamos, assim, considerar as VANTAGENS:
1 - A Bíblia toda será lida, de maneira ordenada, ao
longo de um ano – Temo que alguns de vocês nunca tenham
lido a Bíblia toda (ou somente há muito tempo a leram de
Gênesis a Apocalipse). Mas, “Toda a Escritura é divinamente
inspirada, e proveitosa para para ensinar, para redargüir, para
corrigir, para instruir em justiça; para que o homem de Deus
seja perfeito” (2 Timóteo 3:16-17).
2 - Não se desperdiçará tempo em escolher quais trechos ler – Freqüentemente, os cristãos perdem tempo para
determinar qual parte das montanhas de especiarias devem
dirigir os passos. Com um plano de leitura escalaremos e nos
deliciaremos de toda a plenitude da Palavra.
3 - A família terá regularmente um assunto com que
conversar uns com os outros – É muito desejável que o culto
familiar se torne mais instrutivo do que geralmente é. A leitura
comum possibilitará mais perguntas, mais pesquisas sobre o
significado de palavras, sobre as questões de aplicação para
a vida, e de como obedecer.
4 - O pastor saberá qual parte dos pastos o rebanho
está comendo – Isso o capacitará a falar mais convenientemente nos cultos. E tanto o pastor, como os diáconos, e
como também os que aconselham, poderão usar os textos
bíblicos lidos na semana para confortar, consolar, exortar ou
repreender um irmão.
5 - Os doces laços de amor e de unidade cristãos serão
fortalecidos – Freqüentemente seremos levados a pensar
nos queridos irmãos que naquele mesmo dia estão lendo
aquelas mesmas porções das Escrituras. Lembraremos de
orar por eles. E, com mais freqüência, estaremos juntos em
unidade de pensamento, esperando as mesmas promessas,
crendo nas mesmas doutrinas, agradecendo pelas mesmas
palavras de vida eterna.
Uma observação se faz necessária: Este texto não é meu.
Eu o adaptei do grande Robert McCheyne,
que o escreveu em 1842, na Escócia. Ele foi
o patrono de nossa primeira turma de formandos do CTBPL, em 2009. Viveu apenas 29
anos. Foi pastor na Escócia e missionário em
Israel. Sua influência ainda hoje se faz sentir
através dos escritos e dos testemunhos dos
que tiveram a bênção de conhecê-lo.
Rogo ao SENHOR que desperte a nossa igreja para seguir
estes conselhos, e que Deus faça de novo, como fez nos primeiros séculos (a igreja dos três primeiros séculos), no Século
XVI (da Reforma) e no Século XIX (do grande Reavivamento
Missionário), um despertamento para Sua Glória que abale
outra vez o mundo!
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CONSAGRAÇÃO DAS OFERTAS
Em nossa última LEITURA PARA O TEMPO DE CONSAGRAÇÃO
DAS OFERTAS, enfatizamos que a igreja é um organismo vivo!
E, como organismo vivo, ela precisa ser sustentada. E mostramos
na Palavra de Deus três formas básicas de sustento para a Igreja:
1 - Sustentamos com as nossas orações – Efésios 6:18
“Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no
Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica
por todos os santos”.
2 - Sustentamos com a nossa participação – 1 Coríntios 15:58
“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso
trabalho não é vão no Senhor”.
3 - Sustentamos com a nossa contribuição – Malaquias 3:10
“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja
mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto,
diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do
céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja
lugar suficiente para a recolherdes”.
Também analisamos o texto de Levítico 27:30 e extraímos três
verdades universais sobre a Consagração do Dízimos e Ofertas ao
SENHOR Deus:
“Também todas as dízimas do campo,
da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor;
santas são ao Senhor.”
PRIMEIRA - O princípio de Consagrar ao SENHOR é um dever
e privilégio dos servos de Deus: O Capítulo 27 de Levítico começa
dizendo que DEUS manda que Moisés fale isto aos filhos de Israel,
ao povo da aliança com Deus.
SEGUNDA - O crente consagra o que já pertence ao SENHOR:
“Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto
das árvores, são do Senhor...”: O povo de Deus tinha consciência
acerca da devolução. Tudo pertence ao SENHOR (Salmo 24), inclusive nossas vidas e nossos bens. Ele é a causa de toda bênção que
nos sobrevém. E estabeleceu a lei do reconhecimento disto através
da devolução a Ele da décima parte do que Ele nos dá.
TERCEIRA - O dízimo é sagrado: “as dízimas... são do Senhor;
santas são ao Senhor”: A palavra ‘sagrado’ é usada para descrever
as coisas que são santas (separadas) para o SENHOR.
Conhecendo estas verdades, nós, como crentes, somos responsabilizados por Deus a obedecer. Em nossa obediência nós honramos
ao SENHOR que nos salvou e nos chamou para sermos Seus servos.
É uma honra e privilégio servir com fidelidade ao nosso Criador. Sabemos que, muitas vezes, não é fácil, mas o princípio de Provérbios
28 é para nós, povo de Deus, um encorajamento a abandonarmos
erros do passado e caminharmos com perseverança e firmeza em
novos propósitos.
Leiamos Provérbios 28:1-14.
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N otas & Notícias

CONSTRUÇÃO DO TEMPLO

A data prevista para a conclusão das obras é 14 de março.
Atualmente estimo que estamos com 45 dias de atraso.
A Construtora tem garantido que poderá ainda colocar em dia
e entregar tudo na da data prevista.
Deus, em Sua fidelidade, tem dado provisão e abençoado para
que todos os problemas surgidos fossem resolvidos (mão de obra,
documentação, crise do abastecimento de cimento, etc). Oremos,
irmãos, para que todos continuem cooperando fiel e generosamente, a
fim de que a falta de recurso não seja o motivo de pararmos as obras.

XXIII CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
29 A 31 DE JANEIRO

Tema de 2010: Faz isso de novo, SENHOR!
“Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do Teu servo, e as suas
súplicas, e sobre o Teu santuário assolado faze resplandecer o Teu
rosto, por amor do Senhor.”
Daniel 9:17
Começamos os planejamentos da XXIII Conferência Missionária –
que será um marco na história de nossa igreja. Dessa conferência
sairão três envios de missionários para o campo:
Roberto Kedoshim (Israel), Janeide (Assentamento Raposa)
e Pr. Joaquim (Genibaú).
Agende-se para que possa participar ativamente. Todos os planejamentos serão realizados por ocasião do TOM às quartas-feiras, com
o Grupo Grão de Mostarda. As nossas datas mais importantes são:
29 a 31 / Janeiro –
(sábado) 06 / Fevereiro –
(domingo) 07 / Fevereiro –
			

XXIII Conferência Missionária
19h: Culto de Envio Missionário
09h: Assembléia da Igreja
18h: Celebração da Ceia do SENHOR

ROBERTO KEDOSHIM

Continuemos orando por iniciativas de crentes e
de igrejas conservadoras que sejam movidos pelo
SENHOR Deus para cooperarem com o sustento
da família Kedoshim em Israel. Nosso alvo é ter,
pelo menos, quinze igrejas associadas no envio
dos Kedoshim. Oremos para que as igrejas abaixo
(que já cooperam ou têm manifestado o desejo de
cooperar) sejam participantes dessa bênção:
1 - Igreja Bíblica de Pedra Branca – Pr. Manuel de Deus
2 - Igreja Bíblica de Santa Fé – Pr. Lindemberg
3 - Igreja Bíblica de Horizonte – Pr. Alves e Pr. Júnior
4 - Igreja Bartista Regular – Pr. Adil
5 - Tabernáculo Batista de Indianópolis – Pr. Thomas Gilmer
6 - Igreja Fundamentalista Bíblica Cristo é Vida – Pr. Régis
7 - Igreja Bíblica de Gaiúba – Pr. Etim

