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Bnei Anussim

Descendentes dos judeus forçados à ‘conversão’
católica, na Península Ibérica

Aconteceu no Centro Cultural Dragão do Mar, uma
exposição sobre os BNEI ANUSSIM, fazendo uma trajetória
histórica de como os judeus foram perseguidos na Espanha
e Portugal, durante a Idade Média, sendo alguns torturados
e assassinados pela Inquisição, outros fugiram (praticando
o cripto-judaísmo), e outros “se converteram” ao Catolicismo
Romano para escapar da perseguição.
A exposição mostrava como os descendentes daqueles judeus sobreviveram e como preservaram traços da herança
cultural e religiosa de seu povo, em muitos países, inclusive
no Brasil, onde também a Inquisição Romana os perseguiu,
torturou e matou.

Nossos alunos do CBD (Centro Bíblico Discipular) e do
CTBPL (Curso de Treinamento Bíblico para Pastores e
Líderes) foram à exposição e tiveram uma aula especial.
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A Graça do SENHOR
Joel 2:12-17
O Dia do SENHOR está perto (1:15; 2:1 e 3:14), esta é a mensagem de Joel. Como o SENHOR Deus reina sobre o Seu povo
e Ele é soberano sobre toda a criação e Suas criaturas, Ele tem
o poder e a autoridade para disciplinar Seu povo e de derramar
juízo sobre os rebeldes e incrédulos.
O trecho de 2:12 a 17 é uma grande exortação para que o
povo de Deus invoque a Graça do SENHOR.
É peculiar em Deus, em Sua Majestade, intimar os povos com
uma única opção apenas: Voltar-se para Ele e viver! Pois não há
outra opção, fora disso é a morte, é juízo, é condenação - Vs.
12, 13, 14, 16 e 17.
1 - Deuteronômio 30:15-20.
2 - João 3:18-19 e 36.
O ‘Teísmo Aberto’ dos judeus levava que eles racionalizassem os
atos de Deus como coincidências, como inevitáveis problemas da
vida. Interpretavam como os incrédulos: “são as trapaças da sorte...”
No Século IX a.C., mais uma vez, há a mesma síndrome. O
povo, embora sendo de Deus, ignora o Seu Deus, despreza Seus
mandamentos, aliena-se diante de Suas intervenções. E Joel é
chamado para tocar o alarme: o Dia do SENHOR está perto. Deus
os intima a apelar por Sua graça.
Não é uma ameaça. É um convite da graça!
E como voltar-se para o SENHOR? Através do profeta Joel,
o SENHOR Deus apresenta Sete Atitudes que marcam uma
verdadeira volta ao SENHOR.
I - VOLTANDO-SE PARA O PRÓPRIO DEUS - vs. 12 A
“Convertei-vos a Mim”
Deus pratica o Seu Próprio princípio: o ofendido busca o
ofensor.
Deus é o ofendido, pois o homem pecou contra Ele, “e se teu
irmão pecar contra ti, vai até ele...” (Mateus 18:15)
Deus, o ofendido, repreende o ofensor, e lhe oferece o perdão. Estende a Sua mão para restaurar a comunhão quebrada.
Busca para Si.
II - VOLTANDO-SE DE VERDADE - vs. 12 B
“de todo o vosso coração”
Deus requer sinceridade. Chega de falsidade.
» Ele abomina quem O adora de boca para fora - Mateus 15:7-9
» Ele abomina o crente morno - Apocalipse 3:16
» Ele abomina aquele que só O adora quando está ferido Oséias 6:1-4
III - VOLTANDO-SE COM SERIEDADE - vs. 12 C
“e isso com jejuns, e com choro, e com pranto”
Sabemos que Deus não tolera aparência externa, sem correspondência com o interior. É por isso que impõe seriedade, com

em 1:13, que exige tempo de quebrantamento que tome tempo,
e não apenas concordância leviana.
IV - VOLTANDO-SE COM DECISÃO, NÃO ESPERANDO
EMOÇÕES - vs. 13 A
“E rasgai o vosso coração”
Como está seu coração? Perfeito, arrumado, inteirinho, não é?
Pois, rasgue-o! Quebre-o! Porque Deus quer seu coração rasgado, quebrado, amassado! Assim, pense comigo. Sabe por que
não há quebrantamento em seu coração? É porque você não quer!
E o SENHOR diz: Queira! Rasgue seu coração!
V - VOLTANDO-SE POR CAUSA DE DEUS –
ELE É GRACIOSO - vs. 13-14
“e convertei-vos ao SENHOR vosso Deus;
porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-Se,
e grande em benignidade, e Se arrepende do mal”
1 - Ele é Misericordioso!
2 - Ele é Compassivo!
“Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de
Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não
possa compadecer-se das nossas fraquezas; porém, um que,
como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça,
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim
de sermos ajudados em tempo oportuno.”
Hebreus 4:14-16
3 - Ele é Tardio em Irar-se!
4 - Ele é Grande em Benignidade!
5 - Ele é Restaurador!
VI - VOLTANDO-SE JUNTAMENTE COM O POVO DE DEUS
- vs. 15 a 17
1 - Toquem o Shoffar! vs. 15 (chamem o povo todo)
2 - Congreguem-se todos - vs. 16
3 - Quebrantem-se todos! vs. 17
4 - Intercedam uns pelos outros! vs. 17 B
Portanto, todos deveriam envolver-se na volta ao SENHOR.
VII - VOLTANDO-SE AGORA - vs. 12
“Ainda assim, agora mesmo diz o SENHOR:
Convertei-vos a mim de todo o vosso coração”
Olhemos para aquele exato momento de Israel: os gafanhotos
acabaram com a economia, trouxeram a fome, impediram os cultos no Templo. Eles estão falidos, mas AINDA ASSIM estão vivos.
Contudo, os exércitos assírios estão chegando. E com eles, a
morte aterradora. Não ficará pedra sobre pedra. Soldados serão
derrotados e mortos, as mulheres serão violentadas e assassinadas, as crianças serão cruelmente mortas.
AINDA ASSIM, AGORA MESMO diz o SENHOR:
Convertei-vos a MIM...
Hoje é o tempo de volta-se para Deus!

Um Homem Segundo o Coração de Deus
Dedique sua vida ao que realmente tem valor
– Diácono Alexandre Aquino –

Estes são o título e o subtítulo do
livro que estou lendo e quero deixar
algumas reflexões sobre o tema. Estabelecer prioridades e praticá-las são
pontos fundamentais para tornar-se um
homem segundo o coração de Deus.
Os papéis que exercemos como
marido, pai, trabalhador e líder têm que
primeiro partir do anseio por crescimento espiritual para que estas funções
tenham um grau elevado de realizações. Crescer espiritualmente
requer antes dedicar sua vida a Jesus, depois saber lidar com o
pecado, e livrar-se da preguiça espiritual (estudar a bíblia, orar e
participar das programações de sua igreja). Assim, passamos a ter
um entendimento melhor das coisas da vida e um relacionamento
mais próximo com Deus. Essas foram as marcas em todos os grandes nomes da história do Cristianismo. Eles tiveram um coração que
obedecia, que orava e que aprendia. Vida devocional é um aspecto
primordial que marca um homem segundo o coração de Deus.
Amar a esposa e saber liderá-la vêm logo depois que aprendemos
a colocar Deus no lugar certo em nosso coração. A Bíblia faz uma
comparação desafiadora, pois a forma sacrifical e atenciosa com
que Cristo ama a Igreja é o alento para que façamos o mesmo com
nossa esposa (Efésios 5:25-28). Nosso amor tem que ser sacrificial
(ao renunciar às nossas vontades); purificador (ao sermos responsáveis por sua santificação); zeloso (ao cuidar dela, protegendo-a);
duradouro (amá-la acima de qualquer circunstância); e ativo (por
demonstrar constantemente nosso amor em atitudes e palavras).
Não pode haver íntima comunhão com Deus sem antes ter comunhão
com nossa esposa.
A terceira prioridade são os filhos. Amá-los e liderá-los requer compromisso, pois nenhum sistema de educação funcionará se o nosso
coração não estiver ligado aos filhos em disciplina e admoestações.
Essa é uma tarefa primeiramente nossa e não pode ser outorgada a
ninguém (esposa, avós, escola, igreja, etc.). Não podemos conhecer
nossos filhos se não passamos tempo com eles. Dedicar tempo em estar com a nossa esposa e com nossos filhos são práticas que formarão
um forte alicerce familiar. Jesus gastou tempo com seus discípulos, e
nossa família é composta pelos primeiros discípulos que devemos ter.
E um tempo prazeroso e fortalecedor é o culto familiar: ler a Bíblia,
louvar e orar juntos são práticas que devem ter prioridade em nosso
cotidiano. Somos responsáveis pelo o que Deus nos deu (Provérbios
18:22 e Salmo 127:3). Em 1 Timóteo 5:8 nos diz essa advertência:
“Mas, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos
da sua família, tem negado a fé, e é pior que um incrédulo.”
Falta-nos espaço aqui para falar de nossa diligência no trabalho,
nosso serviço na igreja e de nosso testemunho aos outros, mas
aprender e exercer nossa prioridade em ter primeiro comunhão com
Deus e com nossa família já nos será um grande começo.
Estamos incentivando as famílias a fazerem o Culto Doméstico.
É o tempo em que a família reserva em sua casa para juntos lerem
a Palavra de Deus e terem um tempo de oração. Colocamos no site
de nossa igreja (www.cristoevida.com) o livro: “Redescobrindo
o Tesouro Perdido do Culto Familiar” (cortesia da Editora Fiel).

LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO
O plano de Deus é como uma moeda:
tem duas faces: salvação e consagração.
Não somos salvos apenas para morar no
céu. Logo após a salvação, somos convocados para a consagração. Deus tem
um plano e não usa pessoas divididas.
Alguns dizem que Deus deseja o primeiro lugar em nossas vidas, mas eu digo
que Deus deseja toda a nossa vida. Deus nos quer por inteiro. A
diferença hoje entre os crentes, não é se um crê mais e o outro
menos. Mas a diferença está no fato de que uns se consagram
e os outros não. Uma pessoa pode se envolver com os atos
religiosos ou com as atividades da igreja e não ser consagrada.
90% dos crentes são envolvidos com as “coisas de Deus” e não
com o próprio Deus.
Alguns homens decidiram se consagrar a Deus. D. L. Moody,
por exemplo, leu o sermão de John Knox, sobre consagração e
sobre suas implicações. O grande reformador escocês proclamou:
“O mundo ainda está esperando para ver o que Deus fará com um
homem que se consagre inteiramente ao Seu serviço”. Naquele
ponto, Moody disse: “Esse homem serei eu”. E, naquele mesma
noite, ele se consagrou. E todos nós sabemos como Deus usou
poderosamente a vida de D.L. Moody.
Amados, quando damos a Deus o nosso tempo, Ele o preenche de valores eternos. Eis uma grande verdade: “Deus não
habita em corações divididos”, Deus só usa homens inteiramente
consagrados a Ele. Consagração parcial não existe. Ou somos
consagrados ou não.
A Bíblia afirma que o tempo de Deus é HOJE. É agora (Hebreus 3:7,13 e Salmo 95:6-7). Jesus procurou ensinar isso aos
discípulos quando falou sobre a salvação das pessoas: “Não
dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém,
vos digo: Erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam
para a ceifa” (João 4:35).
No Antigo Testamento temos vários tipos de consagrações:
Consagração de vidas (Êxodo 13:2,13; 22:31; 29:9), consagração
de períodos de tempo (Levítico 8:33), consagração dos dízimos
e ofertas (2 Crônicas 31:12).
No Novo Testamento há, por exemplo, a consagração a uma
atividade especial (Atos 6:4), a consagração de vidas (Romanos
12:1-2), etc.
Leiamos Lucas 9:57 a 62, meditando nas desculpas dos
homens, pensando em nossa resposta e na exortação do
Senhor Jesus Cristo.

CONSTRUÇÃO DO TEMPLO: EU TAMBÉM PARTICIPO

QUERO também ter parte na conclusão dessa 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(s): ___________________________________________

N otas & Notícias

14 de maio de 1948

Domingo passado realizamos um culto temático, lembrando e tirando lições dos 62 anos de Fundação do Moderno Estado de Israel.
Foi um tempo especial e muito emocionante testemunhar nosso
Coral cantando o Hino de Israel.

Chá de Panela:
Kelly e Paulo

No próximo sábado, às 19 horas, teremos o Chá de Panela da Kelly Bandeira
e Paulo. Toda igreja está convidada a
participar desse momento tão importante na vida de nossos irmãos em Cristo.

TOM ESPECIAL

Na próxima quarta-feira, às 19 horas, teremos um TOM ESPECIAL,
visando o treinamento e estímulo para o Grupo Grão de Mostarda
para a obra que o SENHOR tem chamado. Pedimos que todos
cheguem cedo, de preferência às 18h30, para oração pela
construção do templo.

Nossa Programação de Julho

02 (sex) - Celebração dos 15 anos:Yohana
03 (sáb) - Encontrão do IUPI e CEU
04 (dom) - 09h: Celebração de Batismos e Ceia do SENHOR
08 e 09 (qui-sex) - MOCIDADE: Filmes
12 a 16 (seg-sex) - Retiro da EBEC
14 a 16 (qua-sex) - Programação Especial para Jovens
17 (sáb) - Casamento de Kelly Bandeira e Paulo
21 a 24 (seg-qui) - 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 (sáb) - Programação Especial de Aniversário da
		 IBF Cristo é Vida - Preletor: Pr. Manuel de Deus,
		 da Igreja Bíblica de Pedra Branca
01.08 (dom) - Aniversário de 26 anos da IBF Cristo é Vida 		 Preletor: Pr. Carlos Moraes, editor do Jornal de Apoio.
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