Ano XXII - Nº 796 • Fortaleza, 6 de junho de 2010

SEMINÁRIO

Testemunhas

de

Jeová

PANORAMA HISTÓRICO-DOUTRINÁRIO
21 a 23 de JULHO • 19 horas
Quem são as Testetemunhas de Jeová?
Como surgiram?
Em que crêem?
Quais suas principais características?
O que as Escrituras Sagradas ensinam?
Preletor: Pr. Yon Morato
Autor do livro “Religião e Alienação”.
Os estudos trarão as principais doutrinas
das Testemunhas de Jeová comparando-as
com os ensinos da Bíblia Sagrada.
Local:
Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida
Av. K, 911 - Planalto da Barra
(85) 3286-3330 | cristoevida.com

Amados irmãos em Cristo,
O dia 31 de julho, sábado, às 19 horas, será muito importante,
e gostaríamos muito que vocês compartilhassem conosco
desse momento. Realizaremos um Culto de Ações de Graça
por dois motivos especiais: O aniversário de 26 anos de
nossa Igreja e o início do uso da Massada - Fortaleza Batista
Fundamentalista (nome que demos às instalações onde
realizaremos nossos cultos e programações especiais).
Será para nós motivo de alegria e honra contar com a presença
de vocês para juntos agradecermos ao Senhor Deus.

Igreja Batista Fundamentalista Cristo
www.cristoevida.com

é
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A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

A Grandeza do SENHOR, a Plenitude
Joel 2:18-32

Estavam vindos os exércitos assírios que Deus havia levantado
para ensinar e disciplinar Israel (que é outra manifestação do DIA DO
SENHOR). Contudo, não precisava ser assim, por isso o SENHOR
estava revelando a Sua GRAÇA e fazendo o CONVITE para que o
povo se voltasse para Ele (2:12-13).
Vimos que entre os versos 17 e 18, do Cap. 2, houve arrependimento sincero do povo. E vimos como o SENHOR os livrou do Exército
do Norte, a Assíria, em Isaías 37:30-38. E, em 2:18 a 28, é revelado
como o SENHOR restaurou as bênçãos sobre Israel. Ali está o que
Deus fez em resposta ao quebrantamento do povo.
Que lição maravilhosa: quando nos voltamos para Deus, Ele se
volta para nós com graça abundante, com restituição do que a disciplina tinha levado, com bênçãos sem medidas. E aquelas bênçãos de
suficiência, de abundância, de alegria e de segurança eram apenas
vislumbres de uma PLENITUDE graciosa que estava sendo prometida
ao povo de Deus. Como aquelas bênçãos eram ainda vislumbres
de uma grande bênção de PLENITUDE de Deus para o Seu povo?
Primeiro: Vejamos que todas aquelas bênçãos derramadas e
descritas em 2:19 a 27, eram do povo de Deus. Eram, na verdade,
bênçãos que eles haviam perdido por causa do pecado.
Segundo: Deus diz COMO o povo poderia receber esta dádiva:
1 - Voltar-se de verdade para Ele - 2:16; 2 - Interceder uns pelos
outros - 2:17; 3 - Clamar por compaixão - 2:18; e 4 - Orar - 2:19
Terceiro: As bênçãos temporais eram reais, mas, acima de tudo,
eram analogias das bênçãos espirituais, estas sim são fonte de vida
- Efésios 1:3
1 - Os frutos das árvores com o fruto do Espírito - Vs. 22
2 - Chuvas com o derramar do Espírito Santo - Vs. 23
3 - Lagares cheios com a plenitude do Espírito Santo - Vs. 24
4 - Remoção do opróbrio com a verdadeira alegria no SENHOR
- Vs. 25-26
Quarto: Finalmente é prometida a PLENITUDE DO ESPÍRITO
- Vs. 28 a 33.
I - Como promessa primeiramente à Igreja de Jesus Cristo Vs. 28A e 32A
(“TODO” é a palavra-chave)
- Iniciou-se no Dia de Pentecoste - Atos 2:14-21
II - Como promessa a Israel na Grande Tribulação Vs. 28B e 32B.
- Sobre todo o povo de Israel - Vs. 28 e 29
Somos resultados dessa plenitude, sejamos a resposta de oração
de Isaías (Cap. 64), nunca a exortação de Malaquias (Cap. 1).
Entendemos as promessas de Deus para o povo de Israel, no futuro, por isso respeitamos o plano de Deus para eles, e oramos por eles.
Sabemos que ainda hoje estamos no período dessa graça salvadora, por isso, em Nome de Jesus, exortamos os que ainda não
receberam Jesus, como seu único SENHOR e todo-suficiente SALVADOR, que hoje se rendam, que hoje creiam, que hoje abram seus
corações e creiam nEle e O declarem publicamente.

Culto Doméstico
– Joel Beeke –

Em muitas igrejas e lares o Culto Doméstico é algo opcional ou,
no máximo, um exercício superficial, assim como uma breve oração
de graças à mesa antes das refeições. A conseqüência é que muitas crianças crescem sem qualquer experiência ou impressão da
fé cristã e do culto como uma realidade diária. Quando meus pais
celebraram as Bodas de Ouro todos nós, os cinco filhos, decidimos
expressar-lhes a nossa gratidão de uma mesma maneira sem que
antes houvéssemos nos consultado. Todos nós, inacreditavelmente,
agradecemos à nossa mãe por suas orações, e todos nós agradecemos ao nosso pai pela sua liderança em nosso Culto Doméstico.
Meu irmão disse: “pai, a lembrança mais antiga que tenho é de
lágrimas escorrendo pela sua face quando você nos ensinava com
o livro “O Peregrino” sobre como o Espírito Santo dirige os crentes.
Quando eu tinha três anos de idade Deus lhe usou no Culto Doméstico para me dar a convicção de que o cristianismo era real. Não
importou o tanto que me desviei anos mais tarde, eu jamais pude
questionar seriamente a realidade do cristianismo, e eu quero lhe
agradecer por isso”.
Será que veremos reavivamento entre os nossos filhos?
Lembremo-nos de que é comum Deus usar a restauração do Culto
Doméstico para trazer o reavivamento à igreja. Por exemplo, as cláusulas do termo de compromisso de 1677 da congregação Puritana
de Dorchester, em Massachusetts, incluíam o dever “de reformar as
nossas famílias, empenhando-nos no zelo de nos comprometermos
a manter nelas o culto a Deus, e a andarmos em nossas casas com
corações retos no cumprimento fiel de todos os deveres domésticos, educando, instruindo e exortando nossos filhos e familiares a
guardarem os caminhos do Senhor”.
Assim como vai o lar vai também a igreja, vai também a nação.
O Culto Doméstico é um dos fatores mais decisivos de como vai
o lar. É claro que o Culto Doméstico não é o único fator. Ele não
substitui os outros deveres de pais e mães. Sem o exemplo deles o
Culto Doméstico é inútil. O ensinamento espontâneo que brota ao
longo de um dia normal é crucial, no entanto, também é importante
definir momentos para o Culto Doméstico. Ele é o fundamento para
a criação bíblica de filhos.
O Culto Doméstico têm as suas raízes no próprio ser de Deus.
O apóstolo João nos diz que o amor de Deus é inseparável da Sua
vida trinitária. O amor de Deus promana e transborda, partilha Sua
bem-aventurança de uma Pessoa da Trindade para as outras. Deus
jamais foi um ser solitário e individual a quem faltasse alguma coisa
em Si. A plenitude de luz e de amor é eternamente compartilhada
entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Compartilhar amor é da natureza de Deus, e também deve ser da
natureza dos Seu filhos. O primeiro lugar em que podemos vivenciar
isto é em nossa casa.
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

Cuidadores do Vento
– Diácono Ailton Leite –

Em Atos, capítulo 5, depois do relato do ministério dos apóstolos,
podemos ver suas prisões: “E, levantando-se o sumo sacerdote, e
todos os que estavam com ele (e eram eles da seita dos saduceus),
encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram
na prisão pública” - Atos 5:17,18. Por que eles foram presos? Porque
seus trabalhos colheram muitas conversões: “E a multidão dos que
criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez
mais” (Atos 5:14).
Um fato, porém, muito interessante aconteceu na prisão sem
que ninguém percebesse: “Mas de noite um anjo do Senhor abriu as
portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos
no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida” (Atos 5:19,
20). E, na manhã seguinte, o sumo sacerdote e os anciãos dos filhos
de Israel resolveram mandar buscá-los da prisão, mas os prisioneiros
não estavam mais lá; tinham fugido! Pelo relatório dos servidores (vs.
22 e 23) que foram buscar os presos, foi concluído que:
1. Não houve arrombamento: “Achamos realmente o cárcere
fechado, com toda a segurança”;
2. A prisão estava bem vigiada: “e os guardas, que estavam fora,
diante das portas”;
3. Porém não havia preso algum: “mas, quando abrimos, ninguém
achamos dentro”.
Gostaria de refletir um pouco sobre a atitude dos guardas que vigiavam a prisão. Eles deveriam passar a noite vigiando os apóstolos, e
assim o fizeram. O grande detalhe é que “de noite um anjo do Senhor
abriu as portas da prisão”, ou seja, de algum momento da noite até
o amanhecer, os guardas se encontravam sem seus prisioneiros. Os
guardas estavam vigiando “diante das portas”, porém cuidando apenas
de vento, pois a cela estava vazia, totalmente vazia. Somente pela
manhã descobriram que seus trabalhos foram em vão!
Isso me faz pensar em nossas ofertas para a Massada. Ao contrário
daqueles guardas, devemos contribuir para essa obra sem nenhum
medo de sermos apanhados por uma surpresa de ter trabalhado em
vão. Pois trabalhar para Deus nos traz a certeza de estarmos produzindo frutos permanentes!
“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não
é vão no Senhor” (1 Coríntios 15:58).
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Moisés Precisou de Dois Amigos

“Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia; quando, porém, ele
abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora as mãos de Moisés eram pesadas; por isso... Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos...” (Êxodo 17:11-12).

Moisés precisou de dois homens para segurar seus braços erguidos para orar. Eu vou precisar de 100 irmãos que se juntem a mim
neste momento para um compromisso de oração, de seriedade, e
com firme resolução, para glória de Deus.
Há uma grande obra a ser feita, e estamos precisando de membros
que sejam mais do que irmãos – que sejam amigos, companheiros de
lutas, que segurem nossos braços, que considerem a importância de
pôs as mãos para apoiar, mesmo que seja com o esforço de sustentar
mãos e braços pesados, cansados e trêmulos.
Há momentos decisivos em nossas vidas em que temos que
pensar seriamente sobre nossa vida, ministério, influências na vida
do rebanho, se estamos na fase do “ser ainda” ou do “não mais ser”
usado na obra do SENHOR.
A convicção da obra é inabalável.
Mas, a certeza de sermos ainda a pessoa certa é um fator de
buscar com sinceridade e coragem a resposta de Deus.

Por isso, estou abrindo o coração, e esperando que alguém mais
se aliste num exército de resistência para que juntos sejamos usados
– sem medir esforços, mas com firme certeza de que vamos concluir
o templo de nossa igreja.
Pense nisto. Ore com toda sinceridade diante de Deus. E se, e se
somente se, for de coração, entregue-me o cupom abaixo.

CONTE COMIGO – ESTAREI JUNTO, ORANDO E PARTICIPANDO
Nome: _____________________________________________
Fone(s): ____________________________________________
E-mail(s): ___________________________________________

N otas & Notícias

Nossa Agenda de Julho

Mês de Anivérsário da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida

Celebrações do 26º Aniversário da IBF Cristo é Vida, dias 31/07 e 01/08
02 (sex) - 19h30: Celebração dos 15 anos:Yohana
03 (sáb) - 09h: Encontrão do IUPI e CEU
04 (dom) - 09h: Celebração de Batismos e Ceia do SENHOR
07 (qua) - 19h: TOM Especial de Férias
08 e 09 (qui-sex) - 19h: MOCIDADE: Filmes e Lições
10 (sáb) - 19h: Chá de Baby de Claudiana e Luiz Cláudio
12 a 16 (seg-sex) - Retiro da EBEC
14 a 16 (qua-sex) - 19h: Programação Especial para a Igreja:
		 A Coragem de Dizer Não – Mateus 5:37
17 (sáb) - 19h: Casamento de Kelly Bandeira e Paulo
21 a 23 (qua-sex) - 19h: EBJ 2010 - Seminário: Testemunhas
		 de Jeová - Panorama Histórico-Doutrinário
24 (sáb) - 19h: Mocidade - Dia dos Enamorados Especial:
		 Peça Teatral
25 (dom) - 09h: 15 Perigos Que Assolam A Igreja Cristã
		 18h: Encerramento da EBJ – Quem Ama Espera
		 - Preletor: 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.

BATISMOS

No dia 04 de julho, pela manhã, realizaremos a ordenança do batismo.
Solicitamos que todos os discipuladores e candidatos ao batismo procurem o diácono Bonifácio para receberem instruções e o preenchimento
da Ficha de Membrezia.

NOTAS FISCAIS

Comunicamos que a Campanha da Nota Fiscal em prol da construção
do templo ainda continua. Coloquem suas notas e cupons fiscais na
urna na entrada, pois elas têm sido uma fonte importante de ajuda
financeira para a nossa construção.

FAIXA DE GAZA

Sobre o conflito criado pela frotilha vinda da Turquia com o intuito de
furar o bloqueio naval de Israel para impedir que entrem armas, bombas
e mísseis para serem usados contra as cidades israelistas, colocamos
em nosso site (www.cristoevida.com) importantes matérias sobre o
assunto. Também muita matéria pode ser vista no blog Notícias de Sião
(http://noticiasdesiao.wordpress.com/2010/06/03/gaza-real/).

