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S exta - feira • dia 02

Culto em Ações de Graça
15 Anos da

Yohana

S ábado • dia 03

Encontro dos Casais
+ Jovens com os + Experientes

I U P I no C E U

Às 19 horas, teremos um encontro muito especial aqui
na igreja, numa programação social para celebrarmos
juntos as bênçãos do primeiro semestre de 2010.

D omingo • dia 04

Dia das Primícias

Pela manhã, realizaremos a ordenança do Batismo
e a seguir haverá a Celebração da Ceia do SENHOR.
Nos cultos pela manhã e à noite será levantada
uma oferta especial para ajudar na Construção
do Templo, nesta fase dos
acabamentos e, principalmente,
para os equipamentos
contra incêndio.

Igreja Batista Fundamentalista Cristo
www.cristoevida.com

é
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- Pr. José Nogueira -

O Grande Dia do SENHOR
Joel 3:1-21

“Multidões, multidões no Vale da Decisão; porque
o Dia do SENHOR está perto, no Vale da Decisão.”
Joel 3:14
Joel anunciou que o Grande Dia do SENHOR virá sobre todo
o mundo, ocasião em que os incrédulos serão condenados, pois
os que desprezaram a Palavra de Deus terão que passar pela
terrível ira de Deus. E os servos do SENHOR serão poupados,
pois para eles será um tempo de glória: verão as promessas de
Deus serem cumpridas literalmente.
O Dia do SENHOR é descrito no capítulo 3, em quatro fases:
I - A Causa do SENHOR - vs. 1 a 6;
II - A Declaração de Guerra contra as Nações - vs. 7 a 13;
III - A Execução do Juízo contra os Ímpios - vs. 14 a 17;
IV - As Bênçãos sobre o Povo de Deus - vs. 18 a 21.

I - A CAUSA DO SENHOR DEUS - Vs. 1 a 6

Aqui temos novamente a abençoada doutrina do TEÍSMO
BÍBLICO, pois é o Próprio Deus Quem está arrazoando, expondo
os motivos de Sua intervenção direta. “Eu removerei... Eu congregarei...”. Foi Ele Quem disciplinou Israel, foi Ele Quem trouxe
os gafanhotos, foi Ele Quem trouxe os exércitos assírios, assim
também foi Ele Mesmo Quem livrou Israel. Ele é o agente. Ele
tem tudo sob o Seu controle.
Não é engraçado que os homens pensem que são eles que
controlam tudo? Eles pensam que são eles que fazem as coisas,
que constróem, que destróem, que conquistam... Nada é mais
enganoso! Naquele dia, os homens se dobrarão diante d Aquele
que sempre teve o leme do mundo em Suas mãos.
Deus começa dizendo que vai oficializar a Sua contenda contra
as nações, vai não apenas intimar, mas está oficialmente apresentando a acusação, que tem os seguintes elementos:
1 - Data - Vs.1 = Essa data está marcada, ninguém sabe,
senão Deus - Atos 17:31
“Porque, eis que naqueles dias, e naquele tempo,
em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém”
2 - Local - Vs. 2 (Também descrito no vs. 14) - Vale de Jeosafá (Vale da Decisão) = Armagedom, em Apocalipse 16:16 (2
Crônicas 35:22).
“Congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de
Jeosafá; e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo,
e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as
nações e repartiram a minha terra”
3 - As Acusações contra as Nações:
A - Elas baniram o Povo de Deus da Terra de Deus - Vs. 2 B
“... e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo, e da
minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações”
B - Elas repartiram a Terra de Israel - Vs. 2 C
“... e repartiram a minha terra”

C - Elas negociaram o povo de Deus - Vs. 3 e 6
Vs. 3 = “E lançaram sortes sobre o meu povo, e deram um
menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho,
para beberem”.
Vs. 6 = “E vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém
aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos”.
D - Elas saquearam a Terra de Deus - Vs. 5 A
“Visto como levastes a minha prata e o meu ouro...”
E - Elas profanaram o Santuário de Deus - Vs. 5B
“ ...e as minhas coisas desejáveis e formosas pusestes nos
vossos templos”

II - A DECLARAÇÃO DE GUERRA CONTRA AS NAÇÕES

- Vs. 7-13
1 - A Hora da Paga (da Vingança) - Vs. 7
“Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes,
e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça”.
2 - A Vindicação da Justiça de Deus - Vs. 8
“E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de
Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque
o SENHOR o disse”.
3 - A Convocação de Guerra - Vs. 9 a 13
A - É Universal - Vs. 9
“Proclamai isto entre os gentios; preparai a guerra, suscitai
os fortes; cheguem-se, subam todos os homens de guerra”
B - É na Base Humana - Vs. 10
“Forjai espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas
foices; diga o fraco: Eu sou forte”
C - É uma Guerra de Coligações - Vs. 11
“Ajuntai-vos, e vinde, todos os gentios em redor, e congregaivos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes”
D - É uma Peleja de Juízo - Vs. 12
“Suscitem-se os gentios, e subam ao vale de Jeosafá;
pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor”
E - É uma Guerra de Tempo Pré-Marcado - Vs. 13
“Lançai a foice, porque já está madura a seara; vinde, descei,
porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam,
porque a sua malícia é grande”
Isaías 63:1-6 descreve com cores fortes essa cena de batalha
e juízo! Ver também Apocalipse 14:20 (1 metro e meio de sangue,
em 290 km), por isso o manto de Jesus, em Sua volta, está tinto
de sangue.
É por isso que a Bíblia Sagrada está permeada de chamadas
de Deus, como em Isaías 55:6-7:

“Buscai ao SENHOR enquanto se pode achar,
invocai-O enquanto está perto.
Deixe o ímpio o seu caminho,
e o homem maligno os seus pensamentos,
e se converta ao SENHOR, que Se compadecerá dele;
torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.”
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MISSÕES

Atalaia do Norte
Amazonas
Pr. Eduardo,
Cláudia, Beatriz,
Eduardo Neto
e Alice
(em 20/06/2010)
Estamos aqui em obediência ao imperativo do nosso Senhor Jesus
Cristo. Embora nos sintamos pequenos diante de tantas necessidades
que vivenciamos no campo, não desanimamos antes trabalhamos
para levar o Evangelho aos que estão ao nosso alcance.
É realmente espantoso observar como
o tempo passa rápido. Já estamos de novo
no clima da copa do mundo, e como poderíamos esquecer que estávamos aí com
os irmãos há 4 anos atrás assistindo os jogos junto com a família Tabosa. Foi muito
bom e como passou rápido! Estamos bem,
graças a Deus. As crianças crescendo e
nós ficando com cabelos brancos!
O trabalho continua e neste ano temos tido muitas vitórias. Este
ano já realizamos uma EBF, uma conferência evangelística e para
o mês de setembro estamos organizando a conferência missionária
aproveitando a ocasião do aniversário da Congregação. Sonhamos
com o dia da sua emancipação e para isso labutamos. Com esse
fim, iniciamos este ano uma classe de treinamento para líderes, onde
temos a presença de alguns jovens e adultos. Orem por esse fim para
que alcancemos nosso objetivo. Além dessa classe também continuamos com outra turma de discipulado. Se Deus quiser realizamos
mais batismos no mês de setembro no aniversário da Congregação.
Outro trabalho que tem dado frutos é o culto nos lares nas sextasfeiras e tem sido muito bom poder ver os irmãos abrindo seus lares
para familiares ouvirem a Palavra de Deus.
Irmãos, temos um grande desafio para evangelizar as comunidades
ribeirinhas, mas , quero fazer um desabafo, oramos tanto por obreiros
para a seara e estamos aqui para fazer esta obra, só que algumas
vezes não podemos fazê-la por falta de recursos. Sei que jamais seremos cobrados por aquilo que não podemos fazer, mas sinto tristeza
em pensar que por muito pouco, muitas comunidades , tanto do lado
do Brasil, como do Peru poderiam ser alcançadas pelo Evangelho.
Para isso precisamos de uma embarcação e recursos necessários
para custear as viagens.Orem junto conosco por esse projeto.
Temos discipulados individuais feito pela Cláudia e Marliene, visitação e aconselhamento (com participação de toda equipe). O pastor
Eduardo cuida da manutenção do patrimônio da igreja, e construção.
Quanto a construção do novo prédio, estamos esperando em Deus
os recursos, pois a pessoa que estava interessada em comprar as
instalações atuais, ainda não está em condições e por isso temos
que esperar. Até o momento já cercamos o terreno e iremos construir
um galpão para irmos guardando material Orem por isso.
Gratos em Jesus pelo apoio da amada igreja nos despedimos
no Senhor,
Família Vieira

LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO

Um Assunto Espiritual

“Ponham-me à prova”, diz o Senhor dos Exércitos, “e vejam
se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre
vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las”
Malaquias 3:10
Finanças é um assunto espiritual, tanto que Deus empenhou
Sua Palavra e Seu Nome também neste assunto. Porém, alguns –
influenciados pelo pensamento deste mundo – pensam que dinheiro
é apenas um mecanismo humano. Por isso, não é incomum você
ouvir incrédulos – e até mesmo alguns crentes – criticarem pessoas
por serem fiéis na devolução dos dízimos e generosos em ofertas de
fé e, ainda criticarem pregações da Palavra de Deus sobre o tema.
Fazem isto por duas razões:
1 - Eles criticam porque não conseguem dar, e a generosidade
alheia os ofende. Não dá e ainda critica quem dá, porque quando
eles vêem testemunhos sobre o assunto se sentem completamente
desconfortáveis por estarem em falta com Deus. Então sua crítica é
uma fuga, uma maneira de tentar se esconder da culpa.
2 - Nossa carne tem a tendência de reter, e não doar. A Palavra
diz que quem não é fiel rouba ao Senhor, tanto nos dízimos como nas
ofertas. Você precisa entregar, porque ao doamos vencemos a tirania
do reter, do receber. A vida cristã é mais sobre dar do que receber,
mais servir do que ser servido – Marcos 10:45.
Não se iluda! Ou você é fiel – e obedece, devolvendo seus dízimos
com fidelidade e oferta com generosidade, semeando nas oportunidades e necessidades apresentadas por Deus – ou gasta consigo
mesmo e se torna escravo de sua mesquinhez, não recebendo a
bênção de Deus, que traz restituição e multiplicação.
Como resultado do pecado, um dia o gafanhoto devorador virá
através de uma enfermidade, um prejuízo, um negócio mal feito, um
desperdício, um acidente. Leiamos Provérbios 11:24, quando afirma
que “ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda”. Deus
nos manda reter 90% e devolver a Ele os 10% restantes. Reter mais
do que Deus estabeleceu será pura perda. Sejamos sinceros, quanto
dinheiro você perdeu nos últimos anos por isto? As pessoas mais
infelizes que você conhece são as que desprezam a Deus e aos Seus
ensinos, não é verdade?
O diabo quer limitar a obra do Senhor através de crentes que não
confiam plenamente no SENHOR, gente que só pensa em receber.
Cuidado, não ouça o seu inimigo! Ouça o Senhor e sua Palavra, mas
esteja certo que nunca a obra do Senhor e avanço do seu Reino vão
deixar de acontecer devido a sua infidelidade a Deus.
Seja fiel e experimente uma vida de testemunho. Você deve
obedecer porque é uma orientação bíblica e que a obediência é
abençoadora para sua vida.
Você deve saber que em nossa igreja existe um zelo muito grande
nesta área, porque este recurso é santo. A nossa igreja está comprometida com todo o conselho de Deus, e vamos sempre ensinar,
perseverar, exortar, e disciplinar, por uma questão de fidelidade ao
SENHOR e à Sua Palavra.
Deixar de ensinar isto seria uma covardia, uma infidelidade a
Deus e uma maldade para com nossos membros, pois estaríamos
promovendo a infidelidade, e privando-os de bênçãos e de crescimento na vida cristã.
Leiamos todo o Capítulo 3, do livro de Malaquias.

N otas & Notícias

Dia 04 de Julho
Oferta Especial para
Construção do Templo
Damos graças a Deus pela boa
compreensão de irmãos que têm
ofertado com fidelidade e generosidade todo mês para a construção de
nosso templo. A fase de acabamentos
tem sido muito difícil, pois uma coisa
puxa outra. Por exemplo, lâmpadas
precisam de reatores, que precisam
de fios, que requerem eletrodutos,
etc. E o projeto aprovado pelo Corpo
de Bombeiros foi muito além de qualquer expectativa (uma importância
em equipamentos superior a 10 mil
reais). Temos dedicado todas as
ofertas de domingo para essa finalidade e vamos levantar uma oferta
especial no dia 04 de julho (além do que temos dado mensalmente para
a construção do templo). Nossa necessidade urgente é de 10 mil reais.
Contudo, precisamos para dar bom prosseguimento nesses acabamentos
de 20 mil reais. Estamos aplicando o princípio da oferta anunciada, de 2
Coríntios 9:5 (“Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que
me precedessem entre vós, e preparassem de antemão a vossa dádiva
já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade,
e não de avareza”). Portanto se você fizer um propósito de, pela fé, doar
naquele dia uma determinada importância e quiser compartilhar comigo,
eu também quero compartilhar com você acerca da minha intenção de
ofertar, e nós assumimos um compromisso de orar um pelo outro.
Agradeço a sensibilidade e prontidão dos irmãos Luciano e Helena,
Bruno e Rose, Lena, Josiel e Lucy, Eliete, Júlio e Eriedna, Daniel e Gláucia, e Giuvan e Juliana, Helder, Heraldo e Leidiane, que me procuraram e
mutuamente compartilhamos o valor que pretendemos doar.
Oremos para que o SENHOR Deus use maravilhosamente o Seu povo.
Pr. José Nogueira

Sustentando os Braços de Moisés

Moisés precisou de dois homens para segurar seus braços erguidos
para orar (Êxodo 17:11-12). 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.
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. Espero que mais
irmãos se alistem 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.
Ore com toda sinceridade diante de Deus. E entregue-me o cupom
abaixo.

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

