Ano XXII - Nº 785 • Fortaleza, 21 de março de 2010
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BEBENDO SUCO
DE LARANJA
PARA A GLÓRIA
DE DEUS
J ohn P iper

Q

uando me perguntam: “A Doutrina
da Depravação Total
é bíblica?”, minha resposta é: “Sim”. Uma das
coisas que pretendo dizer com esta resposta é que todas
as nossas ações (sem a graça salvadora) são moralmente
maculadas. Em outras palavras, tudo o que o incrédulo
faz é pecaminoso e, portanto, inaceitável a Deus.
Uma de minhas razões para crer nisto encontra-se em
1 Coríntios 10:31: “Quer comais, quer bebais ou façais
outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus”.
É pecado desobedecermos este mandamento das
Escrituras? Sim.
Por isso, chego a esta triste conclusão: é pecado
alguém comer, ou beber, ou fazer qualquer outra coisa,
se não for para a glória de Deus. Em outras palavras, o
pecado não é apenas uma lista de coisas prejudiciais
(matar, roubar, etc.). Pecamos quando deixamos Deus
fora de consideração nas realizações triviais de nossa
vida. Pecado é qualquer coisa que fazemos, que não seja
feito para a glória de Deus.
Mas, o que os incrédulos fazem para a glória de Deus? Nada.
Conseqüentemente, tudo o que eles fazem é pecaminoso.
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É isso que pretendo dizer, quando afirmo que, sem a graça
salvadora, tudo que fazemos é moralmente ruim.
Evidentemente, isto suscita uma questão prática: como
podemos “comer e beber” para a glória de Deus? Tal como,
por exemplo, beber suco de laranja no café da manhã?
Uma das respostas encontra-se em 1 Timóteo 4:3-5:
“…[alguns] proíbem o casamento e exigem abstinência de
alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações
de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente
a verdade; pois tudo que Deus criou é bom, e, recebido com
ações de graças, nada é recusável, porque, pela palavra de
Deus e pela oração, é santificado.”
Suco de laranja foi criado para ser “recebido com ações
de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a
verdade”. Portanto, os incrédulos não podem usar suco de
laranja para cumprir o propósito que Deus tencionou - ou
seja, uma ocasião para ações de graça sinceras, dirigidas
a Ele, provenientes de um coração de fé.
Mas os crentes podem, e esta é a maneira como glorificam a Deus. O suco de laranja que eles bebem é santificado
“pela palavra de Deus e pela oração” (1 Timóteo 4:5). A oração
é a nossa humilde resposta de agradecimento do coração.
Crer nesta verdade, apresentada na Palavra de Deus, e
oferecer ações de graça, em oração, é uma das maneiras de
bebermos suco de laranja para a glória de Deus.
A outra maneira é bebermos com amor. Por exemplo, não
insista na porção maior. Isto é ensinado no contexto de 1 Coríntios 10:33: “Assim como também eu procuro, em tudo, ser
agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas
o de muitos, para que sejam salvos”. “Sede meus imitadores,
como também eu sou de Cristo” (1 Coríntios 11:1).
Assim, tudo o que fazemos - inclusive beber suco de laranja
- pode ser feito com a intenção e a esperança de que será
proveitoso para muitos, a fim de que sejam salvos.
Louvemos a Deus porque, pela sua graça, fomos libertos
da ruína completa de nossos atos. E façamos tudo, quer comamos, quer bebamos, para a glória de nosso grande Deus!
(Extraído do livro Penetrado pela Palavra, John Piper, Editora Fiel)

ATENÇÃO

No próximo sábado, dia 27, teremos a nossa Reunião Pastoral
com os Namorados & Namoradas. Será às 17h30, na Sala do CBD.
Depois do Encontro Pastoral com os Namorados & Namoradas,
às 19 horas, haverá o Chá de Panela da Florinda & Ciro, como
programação especial da Mocidade. Todos são convidados!

CONSAGRAÇÃO DOS DÍZIMOS E OFERTAS
Diálogo interessante entre dois membros de uma igreja:
- Você não participa dos trabalhos e ministérios da
igreja?
- De jeito nenhum. Eu sou como o ladrão da cruz, ele
não esteve comprometido com os ministérios da igreja,
mas foi salvo!
- Você não participa da obra missionária nem está
empenhado em evangelizar os perdidos?
- Não participo. Eu sou como o ladrão da cruz. Ele não
ajudou na obra missionária e nem foi um ganhador de
almas, mas foi salvo!
- Você não devolve os dízimos ao SENHOR, nem dá
ofertas alçadas para a manutenção da obra de Deus?
- Não sou dizimista. Eu sou como o ladrão da cruz, ele
não devolveu dízimos, mas foi salvo.
- Mas, sabe, há uma grande diferença entre você e o
ladrão da cruz?
- Não sei, não. Qual é?
- O ladrão da cruz é um ladrão morto, mas você é um
ladrão vivo!
Diferentemente do “ladrão vivo”, o verdadeiro crente é
fiel e tem prazer em servir ao SENHOR Deus e obedecer
aos ensinos da Palavra de Deus.
Leiamos, na Bíblia Sagrada, o texto de
1 Crônicas 29: 10 a 18.

Congresso de Professores da Bíblia
Nos dias 2 e 3 de abril,
sexta-feira (feriado) e sábado, realizaremos o nosso
Congresso de Professores
da Bíblia - 2010, em que
serão dadas importantes
palestras sobre o ensino bíblico, treinamento de
professores, cânticos para
crianças, e aulas especiais
sobre fantoches: confecção
e utilização como recurso
didático, etc.
Você não pode perder!
A inscrição com direito a
alimentação custa apenas
40 reais (membros de nossa igreja e de nossas congregações têm desconto
de 50%).
Mais informações e inscrições com a Diaconisa
Carmen Cinira, responsável pelo Departamento de Educação Infantil
de nossa igreja.

Nossa Agenda
Abril
02 e 03 (sex - sáb) - Congresso de Professores da Bíblia
04 (dom) - 07h: Culto da Ressurreição; 08h: Café Ágape;
		 09h: Batismo e Ceia
10 (sáb) - Aconselhamento Bíblico: CEU
		 - Viagem ao Assentamento Raposa: Batismos
17 (sáb) - Aconselhamento Bíblico: IUPI
24 (sáb) - 17h30: Reunião Pastoral com os Noivos;
		 - 19h: Aconselhamento Bíblico: CEU

Maio
01 (sáb)
02 (dom)
08 (sáb)
15 (sáb)

- [feriado] Encontrão do IUPI e CEU
- 09h: Celebração da Ceia do Senhor
- Pic-Nic do Dia das Mães
- 17h30: Reunião Pastoral com os Namorados;
		 - 19h: Aconselhamento Bíblico: IUPI
16 (dom) - 18h: Culto Especial - Dia da Independência
		 de Israel: 14/05/1948
22 (sáb) - Aconselhamento Bíblico: CEU
29 (sáb) - 19h: Chá de Panela - Kelly Bandeira e Paulo

Junho
03 (qui)
06 (dom)
12 (sáb)
19 (sáb)

- [feriado] Reunião com Diáconos e famílias
- 09h: Celebração da Ceia
- 19h: MOCIDADE: Dia dos Enamorados
- Aconselhamento Bíblico: IUPI
		 - 4º Aniv. de Patacas - Tema: Missões
24 e 25 (qui - sex) - Encerramento do Semestre Letivo do CBD/CTBPL
26 (sáb) - Encontro com todos os evangelistas, diáconos e
		 pastores

Julho
02 (sex)
03 (sáb)
04 (dom)
08 e 09, 15 e 16
17 (sáb)
21 a 24 (qua - sáb)

- Celebração dos 15 anos: Yohana
- Encontrão do IUPI e CEU
- 09h: Celebração de Batismos e Ceia do SENHOR
- MOCIDADE: Filmes
- Casamento de Kelly Bandeira e Paulo
- EBJ 2010 - Seminário: Testemunhas de Jeová 		 Panorama Doutrinário, com Pr. Yon Morato
25 (dom) - 09h: 15 Perigos Que Assolam A Igreja Cristã Pr. Yon Morato
		 - 18h: Encerramento da EBJ - Quem Ama Espera 		 Pr. Yon Morato
31/7 e 01/8 - Aniversário de 26 anos da IBF Cristo é Vida
(sáb - dom)

AGOSTO
05 e 06 (qui - sex)
07 (sáb)
08 (dom)
14 (sáb)
15 (dom)
21 (sáb)

- Início do semestre letivo do CBD/CTBPL
- Casamento Florinda & Ciro
- 09h: Celebração da Ceia do Senhor
- Aniversário de 15 anos da Rebeca
- 09h: Assembléia da Igreja
- 17h30: Reunião Pastoral com os Namorados;
		 - 19h: Aconselhamento Bíblico: IUPI
28 e 29 (sáb - dom) - Conservação de Frutos da XXXIII
		 Conferência Missionária

O DIA DOS HUMILDES COMEÇOS

“As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa;
também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o
SENHOR dos Exércitos me enviou a vós. Porque, quem despreza
o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão,
vendo o prumo na mão de Zorobabel; esses
são os sete olhos do Senhor, que
percorrem por toda a terra.”
Zacarias 4:9-10

Deus, para mostrar ainda mais o seu poder, começa a construção do
seu templo espiritual com coisas pequenas. Não se vê nada grandioso
que atraia a vista e os pensamentos dos homens, antes tudo é quase
desprezível. Deus bem que poderia manifestar logo o Seu poder e
suscitar assim a atenção de todos os homens, assombrando-os. Mas
Seu propósito é aumentar o brilho do Seu poder com aquilo que Ele faz
a partir de coisas insignificantes, trazendo à luz o que nunca se imaginaria. Ademais, o propósito dEle é pôr à prova a fé do Seu povo, pois
compete-nos sempre esperar além da esperança. Ora, se o começo
promete algo grande e sublime, não há confirmação nem provação de
fé; mas quando esperamos pelo que não se vê, damos a Deus a honra
que Lhe é devida, pois dependemos exclusivamente do Seu poder e
não de recursos imediatos. Não há quem às vezes não esmoreça ao
ver diante do mundo um começo de igreja tão insignificante e tão desprovido de dignidade. Entretanto, sabemos que Cristo é o mestre de
obras e os ministros são os operários que militam sob as Suas ordens.
Concede, ó Deus onipotente, visto que hoje Satanás opõe muitos
terrores para nos abater e porque somos fracos demais, — ó concede
que, erguendo os olhos além, meditemos no Teu poder invencível,
com que podes derrotar todos os obstáculos do mundo. Assim, se
no universo parecer que nada, senão o irrisório, confirma e sustenta
a nossa fé, então que pelos olhos da fé vejamos ainda assim Teu
poder invisível, nunca duvidando que farás ao final aquilo que agora o
mundo considera impossível e ridiculariza; que perseveremos sempre
nessa confiança, de sorte que todos te consagremos o nosso labor...
para Te oferecer sacrifícios espirituais como os que agora recebes
de nós, e também oferecer-Te o sacrifício de louvor eterno e a ação
de graças triunfante, ao vermos aperfeiçoado aquilo que agora não
é senão um débil começo. Amém!
Este texto, de João Calvino, reformador do Século XVI, permanece atual. Hoje precisamos ver nossos humildes começos, e
crer que Deus realizará a Sua obra com o Seu poder, utilizando
as nossas vidas – que são apenas vasos de barro. Mas, esses
servos, pequenos e frágeis, quando usados por Ele, realizam
proezas – Salmo 60:12

MISSÕES
Pastor iraniano é preso e torturado por
converter muçulmanos

Um pastor, acusado pelo governo iraniano de ‘converter muçulmanos’, está sendo torturado na prisão e ameaçado de morte. No dia 2
de fevereiro, agentes de segurança prenderam o Pr. Wilson Issavi,
65 anos, após uma reunião de oração na casa. Isfahan, uma cidade
de mais de 1 milhão de habitantes, fica a 335 km ao sul de Teerã.
De acordo com a rede de notícias cristã Farsi, a esposa de Issavi,
Medline Nazanin, visitou seu marido na prisão, onde percebeu que ele
apresentava sinais de tortura e estava em estado crítico. Os oficiais da
Inteligência iraniana disseram para Nazanin que seu marido poderia
ser executado por suas atividades ilegais.
Issavi é o pastor da Igreja Evangélica de Kermanshah em Isfahan,
que cuida da população assíria. Durante a invasão, a polícia do
estado prendeu todos que estavam na casa, mas depois os liberou,
permanecendo detidos apenas Issavi e o dono da casa. Os oficiais
de segurança também confiscaram bens da casa. Normalmente, em
prisões de cristãos no Irã, os policiais confiscam todos os documentos,
materiais, computadores e documentação pessoal. Issavi está detido
em uma prisão não identificada. A prisão parece ser parte de uma
‘varredura’ anticristã que está acontecendo em Isfahan. Parece que
as autoridades estão ‘cercando’ os líderes cristãos. (Fonte: Compass
Direct - Tradução: Missão Portas Abertas).

CLASSES PARA JOVENS E CASADOS – EBD
Em nossa Escola Bíblica Dominical
(EBD), começaram as aulas
com o tema “ANDAI NELE”,
para jovens e casados.
A apostila contém sete preciosas
lições: Busque o Equilíbrio,
Não Desista, Faça Planos,
Confie em Deus – Sem Desconfiar
de Deus, etc. Participe, incentive
toda sua família à ser participantes
assíduos da escola mais
importante do mundo, pois ensina
a Bíblia, a Palavra de Deus.
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