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SETE RESOLUÇÕES PARA

2010

1 - Serei fiel à Leitura Sistemática das Escrituras (ler a Bíblia toda em 2010), e farei todos os dias o meu devocional.
“A Tua palavra é muito pura; portanto, o teu servo a ama.”
Salmo 119:140
2 - Freqüentarei a igreja com responsabilidade:
assiduidade e pontualidade.
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.”
Salmo 122:1
“Não deixando a nossa congregação, como é costume de
alguns, antes admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais,
quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.”
Hebreus 10:25
3 - Anotarei as mensagens. Serei um crente bereiano.
“Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em
Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim.”
Atos 17:11
4 - Respeitarei o Dia do SENHOR.
“Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão.
Louvar-Te-ei, pois me escutaste, e Te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto; maravilhoso é
aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor; regozijemonos, e alegremo-nos nele.”
Salmo 118:20-24
5 - Louvarei ao SENHOR de coração.
“CELEBRAI com júbilo ao Senhor, todas as terras.
Servi ao Senhor com alegria; e entrai diante dele com canto.”
Salmo 100:1-2
6 - Serei sábio e me esforçarei para
ganhar almas para Cristo.
“O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio.”
Provérbios 11:30
7 - Orarei mais.
“De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura
não vêm disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos
membros guerreiam? Cobiçais, e nada tendes; matais, e sois
invejosos, e nada podeis alcançar; combateis e guerreais, e
nada tendes, porque não pedis.”
Tiago 4:1-2
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Amanhã pode ser
muito tarde...
É o que nos lembra um
verso do refrão de “A Última
Hora”, hino 259 do Cantor
Cristão.
Usamos esta verdade
para alertar os que ainda
não entregaram suas vidas a Jesus Cristo, declarando-O
como seu ÚNICO Senhor e TODO-SUFICIENTE Salvador.
Pois, a pessoa que aceitou a mentira satânica de que pode
deixar para amanhã a sua salvação corre o perigo de partir
inesperadamente para a eternidade, estando, então, irremediavelmente perdida.
Contudo, apesar de conhecermos o perigo da procrastinação, e de ficarmos exortando os perdidos a não mais postergarem sua salvação, nós mesmos podemos estar caindo no
mesmo erro que tanto advertimos.
Muitos estão deixando o tempo passar. E pouco ou nada
fazem para servir ao SENHOR que os resgatou da morte
eterna. Ele nos deu uma missão. E, lamentavelmente, alguns
de nós vão deixando para depois a oportunidade de servi-lO.
Lembrei-me da história da surpresa de um piloto inglês da
Segunda Guerra Mundial.
Durante a Segunda Guerra, bombardeiros ingleses realizaram muitas missões na Europa. Entretanto a artilharia antiaérea do eixo, formada especialmente pelos famosos canhões
de 88 mm Flak de longo alcance, era um difícil obstáculo de
ser transposto. A munição deste tipo de peça de artilharia
era perfurante, composta também de uma carga explosiva
com alto poder de detonação, causando a destruição do alvo
quando atingido.
Há uma história muito interessante de um piloto que participou de várias destas missões.
Imagino que por certo perdeu
muitos companheiros. Ele
conta que numa certa ocasião,
sua aeronave foi atingida, exatamente num dos tanques de
combustível, porém o artefato
não explodiu. Ele conseguiu
trazer a aeronave de volta a
sua base na Inglaterra pousando em segurança.

Depois de pousar, pediu ao mecânico que retirasse o projétil do tanque, pois ele gostaria de guardá-lo como souvenir.
Para a surpresa do piloto, os mecânicos acharam não apenas
um, mas onze projéteis. Nenhum deles explodiu. Claro, isto
intrigou mais ainda o piloto e sua equipe. Para descobrir a
causa dos projéteis não terem detonado, eles decidiram abrir
os projéteis, e perceberam que todas as cápsulas estavam
vazias. Não havia carga explosiva em nenhuma delas. A única
coisa que encontraram dentro de uma delas foi um pequeno
bilhete, escrito em tcheco que dizia “Isto é tudo o que posso
fazer por vocês agora”.
Não se sabe se aquele era o resultado do trabalho de um
soldado solitário nas linhas inimigas, insatisfeito com a posição do seu país no conflito, ou se era o esforço de um judeu
trabalhando forçado na confecção dos armamentos alemães
e que sabotava quando podia, assim desarmava a munição
da artilharia alemã.
Mas, o que nos salta aos olhos, é que este era um desconhecido tentando fazer alguma coisa. Ele descobriu sua
importância na guerra. E nesta descoberta, fez o que esteve
ao seu alcance, arriscando a própria vida, salvando assim
muitas outras.
Cada um é capaz de extrair a aplicação que desejar deste
pequeno relato.
Mas quanto a mim, quero hoje fazer o que estiver ao meu
alcance para servir ao SENHOR... amanhã pode ser muito
tarde.
A Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, era um inimigo
terrível. Perverso, inteligente, poderoso e opressor. Espalhava
terror e desesperança no mundo inteiro. Aquele anônimo corajoso identificou o inimigo, descobriu o que poderia fazer, e fez!
O mundo jaz no Maligno. As nações esperam a mensagem
salvadora. Jesus Cristo é único Salvador. Quero identificar
e lutar ferozmente contra meus reais inimigos que querem
impedir-me de hoje de servir, participar e lutar.
E, quanto a você, você escuta o chamado de Deus para
você? Ouve a Sua voz? Identifica seus inimigos, reconhece
sua importância em nossa geração, e dispõe-se? Lembre-se:
amanhã pode ser muito tarde!
Em Tempo: Se Deus abriu seus ouvidos, e você ouviu o clamor,
quero convidar você a participar da preparação de nossa XXIII
Conferência Missionária (12 a 16 de fevereiro).
Estamos nos reunindo durante o TOM (Tempo de Oração por
Missões), às quartas-feiras, às 19 horas. Se você não puder vir
às quartas, mas quiser mesmo ajudar, faça um contato comigo
(pastornogueira@bol.com.br, ou 3214-1412) e fale-me de sua
vontade de ajudar, de servir e de ser uma bênção.

HAITI
Pastor americano atribui
terremoto a ‘pacto com o
Diabo’ e provoca protestos
Haroldo Ceravolo Sereza do UOL N otícias
Um dia depois do terremoto que
destruiu a já precária infraestrutura
do Haiti e causou milhares de mortes, o pastor evangélico Pat Robertson afirmou que o fenômeno está ligado ao fato de o país da
América Central ter sido “amaldiçoado” por ter feito um “pacto com
o Diabo”. “Houve uma coisa que aconteceu no Haiti muito tempo
atrás, e as pessoas não querem falar sobre isso”, disse ele ontem
em um programa da Christian Broadcasting Network’s. “Eles estavam sob o domínio francês. Você sabe, Napoleão 3º, ou o que for.
Então eles se juntaram e selaram um pacto com o Diabo. Disseram:
‘Vamos servi-lo se você nos tornar livres dos franceses. É uma
história verdadeira. Então, o Diabo disse: ok, negócio fechado.” ...
“Esta não é uma atitude que expressa o espírito do presidente
ou do povo americano, portanto eu acredito que é um comentário
bastante estranho de ser feito”, disse hoje Valeria Jarrett , conselheira de Barack Obama, quando pediram que ela tratasse do assunto.
Jarrett declarou-se sem ter o que dizer diante da afirmação.
Um comunicado oficial de Robertson tentou suavizar suas afirmações, afirmando que o pastor não quis dizer que a responsabilidade
era dos haitianos, mas que ele estava apenas repetindo a lenda
contada por “incontáveis estudiosos e figuras religiosas”, que por
séculos acreditam que o país está amaldiçoado.
Tratando não só da fala do pastor, mas também de um artigo
do “New York Times” que também usou a palavra “amaldiçoado”
para referir-se à situação do país, dessa vez como figura de linguagem, a jornalista Farai Chideya escreveu um artigo que revela
a origem da idéia e trata também que problemas históricos que,
para ela, explicam muito melhor a fragilidade das instituições e
das construções do Haiti. Robertson comparou o Haiti à Republica
Dominicana, país que “divide” o território da ilha em que está o Haiti.
“A República Dominicana é próspera, rica, cheia de recurso etc. O
Haiti é extremamente pobre, na mesma ilha. Eles têm de orar e nós
precisamos orar por eles por uma grande virada para Deus a partir
desta tragédia. Eu estou otimista de que algo bom virá.” Robertson
disse ainda que no momento está ajudando as pessoas que estão
sofrendo de forma “inimaginável”.
Nosso Comentário:
Sabemos que é muito difícil falar de causas espirituais durante
o luto, a dor e a necessidade das pessoas feridas e desabrigadas.
Contudo, assim como quando acontece um desabamento e há uma
justa procura de achar as causas e prevenções futuras, também se
deveria ter o mesmo cuidado de buscar a Deus nessas calamidades.
É certo que no Haiti pratica-se o VODU de forma generalizado (até
o catolicismo de lá é sincretizado com essa prática). Há, portanto,
uma grande necessidade missionária no Haiti. Devemos orar, ajudálos materialmente, e abençoá-los com a pregação do Evangelho
de Jesus Cristo.

CONSAGRAÇÃO DAS OFERTAS

Dízimo? O que eu tenho com isso?
Em dias pós-modernos, onde quase tudo tem sido relativizado, o
ato de dar o dízimo tornou-se um assunto altamente polêmico. Alguns
crentes sinceros têm questionado sua prática; outros não estão convencidos de que o Novo Testamento trate dessa matéria com clareza.
Há ainda aqueles que preferem dar ocasionalmente uma pequena
oferta, buscando com isso substituir a prática do dízimo.
Dar a décima parte daquilo que se ganha a instituições religiosas é
uma prática que vem da Antigüidade. Esta prática era conhecida por
Israel, bem como pelas nações circunvizinhas do Oriente Próximo.
Na Lei de Moisés, os israelitas tinham a obrigação de entregar a
décima parte das crias dos animais domésticos, dos produtos da terra
e de outras rendas como reconhecimento e gratidão pelas bênçãos
divinas (Lv 27:30-32; Nm 18:21, 26; Dt 14:22-29). O dízimo era usado
primariamente para cobrir as despesas de culto e o sustento dos sacerdotes. Deus considerava seu povo responsável pela administração
dos recursos que Ele lhes dera na terra prometida.
O pensamento central do dízimo achava-se na idéia que Deus é o
dono de tudo e de todas as coisas (Êx 19:5; Sl 24:1), e que os seres
humanos foram criados por Ele, e a Ele devem o fôlego de vida. Sendo
assim, ninguém possui nada que não tenha recebido originalmente
do Senhor. Nas leis do dízimo, Deus estava ordenando que os Seus
Lhe devolvessem parte daquilo que Ele já lhes tinha dado.
Em o Novo Testamento a Igreja Primitiva manteve o princípio do
dízimo para os seus membros. Todavia, percebemos a existência
de uma singular diferença entre as duas dispensações. No A.T., o
dízimo era o máximo em obrigatoriedade religiosa, já no Novo o
dízimo tornou-se um referencial mínimo de contribuição. O Didaquê
preceituava que as primícias fossem dadas do dinheiro, das roupas
e de todas as suas posses.
O conhecimento de verdades como essas devem fazer que
assumamos diante de Deus algumas posições radicais quanto à
administração do dinheiro:
1º - Nunca esquecer que tudo quanto possuímos pertence a Deus,
de modo que aquilo que temos não é nosso, e sim daquele que é o
Senhor de todas as coisas.
2º - Decidir de coração servir a Deus e não ao dinheiro (Mt 6:1921; 24).
3º - Fugir da avareza e do espírito deste século, que de todas as
formas possíveis tentam injetar em nós um o desejo de uma vida
hedonista e egoísta.
4º - Comprometer- se com a promoção do Reino de Deus na Igreja
local e na disseminação do Evangelho pelo mundo.
Ora, é importante que jamais esqueçamos que o dízimo não nos
pertence, e sim a Deus, que o dízimo não é da igreja, e sim do Senhor
Jesus; que é primícia e jamais sobras; É dívida e não oferta, é divina
e não opção nossa.
Pr. Renato Vargens - de Texto Reformados – Márcio Melânia
Leiamos o Salmo 24, um claro texto sagrado que declara que
tudo pertence ao SENHOR e que o homem deve reconhecer isso.
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N otas & Notícias

CONSTRUÇÃO DO TEMPLO

Conforme anunciamos na semana passada, chegamos na fase final de
toda a estrutura do templo. Mais de 90% de todas as paredes (primeiro
e segundo pavimentos) já foram erguidas, e começamos a levantar as
últimas colunas. Em termos de pagamentos, chegamos a dois terços
do previsto. Nossa previsão é que teremos que pagar 53 mil reais neste
mês (19 mil da Estrutura Metálica, 14 mil da laje da galeria, 10 mil de
mão de obra, 10 mil de material). Este valor está muito acima de nossa
previsão de arrecadação. Por isso, é mesmo hora de intensificarmos
nossas orações.

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.
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

CULTO DE ENVIO MISSIONÁRIO

No dia 20 de fevereiro, às 16 horas, se assim for da vontade do
SENHOR Deus, celebraremos o Culto de Envio Missionário aos três
campos: Israel (Roberto Kedoshim), Genibaú (Pr. Joaquim Vieira), e
Assentamento Raposa – Santa Quitéria (Janeide). Vamos convidar
as igrejas cooperadoras para não somente estar conosco, mas para
participarem desse culto (por exemplo, a Igreja Fundamentalista
Bíblica Cristo é Vida se representará através de um poema missionário
declamado por uma irmã daquela igreja).
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

