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Em 2010
ESTAMOS PRECISANDO DE:
JOVENS FORTES QUE VENÇAM O MAL
1 João 2:14

LARES QUE SIRVAM MAIS AO SENHOR
Josué 24:15

IDOSOS QUE AINDA POSSAM SONHAR
Atos 2:17

HOMENS DE DEUS QUE BRILHEM
NUMA GERAÇÃO TENEBROSA
Filipenses 2:15

MULHERES SÁBIAS QUE CONSTRUAM CASAS
Provérbios 14:1

MAIS GENTE DE FÉ
Hebreus 11:6

GUERREIROS PELA SÃ DOUTRINA
Judas 3

MEMBROS QUE LEIAM MAIS A BÍBLIA
1 Timóteo 4:13

HOMENS E MULHERES DE ORAÇÃO
1 Tessalonicenses 5:17

CRENTES ALEGRES NO SENHOR
Filipenses 4:4

SERVOS OUSADOS NO SERVIR AO SENHOR
Josué 1:9

VAMOS SER E FAZER TUDO ISSO JUNTOS?
“Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos
em tudo nAquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo
o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas
as juntas, segundo a justa operação de cada parte,
faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor.”
Efésios 4:15-16
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A EXCELÊNCIA
DA PALAVRA DE DEUS
Salmo 119

1 - Deus nos deu a Palavra para que
obedeçamos aos seus princípios - vs. 1-4
“BEM-AVENTURADOS os retos em seus caminhos, que
andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os
seus testemunhos, e que o buscam com todo o coração.
E não praticam iniqüidade, mas andam nos seus caminhos.
Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente
os observássemos.”
2 - Deus nos deu a Palavra para que possamos
agradecer de forma correta - vs. 5-8
“Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a
observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido,
atentando eu para todos os teus mandamentos.
Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido
os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos;
não me desampares totalmente.”
3 - Deus nos deu a Palavra para que andemos
em pureza de coração - vs. 9
“Com que purificará o jovem o seu caminho?
Observando-o conforme a Tua palavra.”
4 - Deus nos deu a Palavra para que não pequemos vs. 10 e 11
“Com todo o meu coração Te busquei; não me deixes desviar
dos Teus mandamentos. Escondi a Tua palavra no meu
coração, para eu não pecar contra Ti.”
5 - Deus nos deu a Palavra para que nós a pregássemos vs. 12 e 13
“Bendito és tu, ó Senhor; ensina-me os teus estatutos.
Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca.”
6 - Deus nos deu a Palavra para que meditássemos nela vs. 14 e 15
“Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em
todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos,
e terei respeito aos teus caminhos.”
7 - Deus nos deu a Palavra para que tenhamos alegria nEle vs. 16
“Recrear-me-ei nos Teus estatutos;
não me esquecerei da Tua palavra.”
OBSERVAÇÃO:
E por falar na excelência da Palavra de Deus,
faz-se mister uma pergunta:
Como está a sua leitura sistemática da Bíblia Sagrada?

Legado da Espiritual da
Família: Graça & Romildo
– Pr. José Nogueira –

Alguns homens de Deus
têm levado suas famílias
a assumir compromissos
espirituais. O sentido
é viver estes princípios,
dependendo de Deus para
que possam ser transmitidos
a todos os seus descendentes,
até o retorno de Cristo para Sua
igreja. Fiz essa adaptação e
recomendo que vocês assumam esses compromissos:
PRIMEIRO, baseado em Tito 2:11
Conscientes da graça capacitadora de Deus, comissionamos nossos filhos, e os filhos de seus filhos, e às demais
gerações: a caminhar na presença de Deus todos os seus dias,
a viver pela graça como filhos amados, pela fé e não pela vista.
SEGUNDO, baseado em Tito 2:12
Viveremos e nos comprometeremos a permitir que a vida
de Cristo seja vivida em nossas vidas, pelo controle do Espírito Santo, no consultar da Palavra de Deus que promove a
semelhança do Senhor Jesus Cristo.
TERCEIRO, baseado em Tito 2:13-14
Incumbimos nossa família, pela graça de Deus: a permanecer constante na leitura da Bíblia e na oração; a ser fiel à igreja
local onde se está congregando, contribuindo e ministrando; a
“fazer o trabalho de um evangelista”; a lançar sementes de edificação, não sendo murmuradores nem coniventes com fofocas.
QUARTO, baseado em Tito 2:15
Trabalharemos para manter, a partir de nossa família,
preservados os valores éticos da Fé Cristã; portanto, batalharemos a fim de deixar uma herança espiritual. Lutaremos
para que a nossa descendência possa: guardar seus lares
contra a infiltração do mal, especialmente em escolhas de
entretenimento; guardar suas mentes e corações de tudo que
é impuro ou desagrada a Cristo; dar a Cristo a primazia em
seus lares, e a falar sobre Ele a seus filhos todos os dias, ensinando durante todo o dia, tanto formal como informalmente.
Assim, exortaremos para que todos de nossa família evitem
más companhias; que procurem cônjuges crentes com um
proceder coerente à Palavra de Deus e com compromisso
com uma igreja conservadora; que nunca contraíam matrimônio sem a aprovação da sua família; que honrem seus pais
e avós; cuidando deles em suas necessidades e quando em
idade avançada; e que cuidem dos membros de sua família
em tribulações e dificuldades.
Hoje, 29 de dezembro de 2009, foi feito esse compromisso
de deixar um legado espiritual, por ocasião da celebração das
Bodas de Pérolas – 30 anos de casamento, de Graça & Romildo.

NÃO DEVEMOS TEMER A ETERNIDADE
Apocalipse 7:15-17

Mensagem pregada pelo Pr. José Nogueira, por ocasião do
Culto de Despedida do irmão Joca (marido da Dona Lúcia,
pai da Lucinha e avô do Samuel), em 4 de janeiro de 2010.
Quando lemos a Bíblia Sagrada, descobrimos que não
devermos ter medo da morte, nem nos entristecermos tanto
quando algum amado parte para a eternidade. É claro que
choramos, pois sentimos saudade, a falta da pessoa nos faz
doer até a alma (Davi experimentou isso no sepultamento de
Jônatas - 2 Samuel 1:25-26).
Mas, o texto de Apocalipse 7 ensina-nos que não devemos
ter medo da eternidade por, pelo menos, quatro motivos:
I - O Céu é um lugar seguro - vs. 15
“Por isso estão diante do trono de Deus, e O servem de
dia e de noite no Seu templo; e Aquele que está assentado
sobre o trono os cobrirá com a Sua sombra”.
Os crentes, ao morrerem, vão para o Céu, e lá os SENHOR
“os cobrirá com a Sua sombra”. É a promessa do Salmo 91 se
cumprindo plenamente: “Aquele que habita no esconderijo do
Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará”.
II - O Céu é um lugar aprazível - vs. 16
“Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede;
nem sol nem calma alguma cairá sobre eles”
O Céu é um lugar sem problemas. É agradabilíssimo!
III - O Céu é um lugar de alegria - vs. 17 A
“Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apascentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas”
Fontes vivas das águas representa a alegria, o contentamento e júbilo.
IV - O Céu é O LUGAR DE DEUS - vs. 17 B
“... e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima”.
Diante dessa verdade, temos três perguntas, e você deve
respondê-las:
1 - Você quer ir para lá? (Mateus 23:37)
2 - Você sabe o Caminho? (João 14:6)
3 - Você já tomou esse Caminho
ou quer pegar esse
Caminho hoje?
1 João 5:9-13.

“...o Senhor o deu, e o Senhor o tomou: bendito seja o nome do Senhor.” Jó 1:21b

CONSAGRAÇÃO DAS OFERTAS
Temos desenvolvido o tema sobre o sustento da igreja local. E
mostramos na Palavra de Deus três formas básicas de sustento
para a Igreja:
1 - Sustentamos com as nossas orações - Efésios 6:18
2 - Sustentamos com a nossa participação - 1 Coríntios 15:58
3 - Sustentamos com a nossa contribuição - Malaquias 3:10
Também analisamos o texto de Levítico 27:30,
“Também todas as dízimas do campo, da semente do campo,
do fruto das árvores, são do Senhor; santas são ao Senhor.”
E extraímos três verdades universais sobre a Consagração dos
Dízimos e Ofertas ao SENHOR Deus:
1 - 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.
2 - 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...”.
3 - 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.
Por que é importante estudarmos bem este assunto?
Porque é um assunto bíblico que fala diretamente à nossa prática.
Trata-se de um princípio que põe imediatamente o crente diante da
obediência.
Você tem orado por sua igreja, por seus irmãos e por nossos
missionários?
Você tem ajudado nos trabalhos e ministérios realizados por sua
igreja?
Você tem sido fiel no sustento da obra de Deus, através dos seus
dízimos e ofertas?
Na fidelidade do crente está também a bênção do SENHOR
Deus sobre a sua vida: “... 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”(Malaquias 3:10).
Sempre que o assunto na Bíblia Sagrada envolve a participação
dos servos de Deus no sustento da obra que o SENHOR determinou
há imediatamente as promessas de bênçãos para os que ofertam
por amor, com fidelidade e alegria: “E digo isto: Que o que semeia
pouco, pouco também ceifará; e o que semeia em abundância, em
abundância ceifará” (2 Coríntios 9:6).
O problema dos fariseus foi que eles se tornaram peritos em apenas devolver os dízimos, achando que com isso estavam cumprindo
todas as exigências de Deus. E, como temos visto, esta é apenas
uma parte do nosso dever. E, conforme ensinou Jesus, devemos fazer
isto sem negligenciar os outros deveres e responsabilidades que nos
ensina a Palavra de Deus.
Leiamos Mateus 23:11-23.
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N otas & Notícias

CONSTRUÇÃO DO TEMPLO

Chegamos num ponto bem crucial nas obras de construção do templo.
Mais de 90% de todas as paredes (primeiro e segundo pavimentos)
já foram erguidas, bem como as colunas. Agora entramos na etapa
da galeria (com capacidade para mais de 400 pessoas) e os últimos
preparativos para receber a estrutura metálica da cobertura.
É hora de intensificarmos nossas orações. Estamos perto de ver toda a
estrutura completa. Oremos, portanto.

XXIII CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
12 A 16 DE FEVEREIRO
isso de novo, SENHOR!

Tema de 2010: Faz

“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:

12 a 16 / Fevereiro – XXIII Conferência Missionária
(sábado) 20 / Fevereiro – 16h: Culto de Envio Missionário
(domingo) 21 / Fevereiro – 09h: Assembléia da Igreja

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 Batista 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
Oremos pelas participações do Roberto Kedoshim em eventos missionários em que ele poderá apresentar seu projeto de alcançar Israel:
1 - Reunião de Pastores e Líderes, da Região do Sertão Central,
organizado pelo Pr. Manoel de Deus.
2 - Reunião de Pastores e Igrejas Batistas Regulares, do Cariri,
organizado pelo seminarista Victor Bruno.

