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NOSSOS EVENTOS ESPECIAIS

JULHO

D ias 14

a

16 ( quarta

a sexta - feira ) às

19 h 30

Mensagens Bíblicas

A CORAGEM
DE DIZER NÃO
Mateus 5:37
“Seja, porém, o vosso falar:
Sim, sim; Não, não;
porque o que passa disto
é de procedência maligna.”

D ias 21

a

23 ( quarta

a sexta - feira ) às

SEMINÁRIO

Testemunhas

de

19 h 30

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

Igreja Batista Fundamentalista Cristo
www.cristoevida.com

é

Vida

A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

O Grande Dia do SENHOR
Parte Final

Joel 3:14-21
Joel, no capítulo 3, profetiza o Grande Dia do SENHOR.
O Dia do SENHOR tem duas características:
1 - Significa para os incrédulos terror e pânico, pois serão condenados. Por causa do desprezo da Palavra de Deus, eles terão que
passar pela terrível ira de Deus. Para eles é condenação. O encarar
a face de Deus no Juízo é milhões de vezes mais temível do que a
morte - Apocalipse 6:15-17:
“E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os
poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas
cavernas e nas rochas das montanhas;
E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós,
e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono,
e da ira do Cordeiro;
Porque é vindo o grande dia da sua ira; e quem poderá subsistir?”
2 - Mas, enquanto para os incrédulos significa pavor e juízo, para
os crentes o Dia do SENHOR é tempo de alegria e exultação - Apocalipse 19:6 e 7:
“E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz
de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia:
Aleluia! pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina.
Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque
vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou”.
Como vimos, o Dia do SENHOR, conforme descrito por Joel, no
Capítulo 3, tem quatro fases. Já estudamos as duas primeiras fases,
nos versículos de 1 a 13.
Agora vamos ler os versos 14 a 21, e analisarmos minuciosamente
a Terceira Fase do Dia do SENHOR: A Execução do Juízo contra os
Ímpios - Vs. 14 a 17; e a Quarta, e última, Fase que são: As Bênçãos
sobre o Povo de Deus - Vs. 18 a 21.
III - A EXECUÇÃO DO JUÍZO CONTRA OS ÍMPIOS - vs. 14 a 17
1 - Os Personagens Identificados - vs. 14A - “Multidões, multidões”
O vs. 2 já havia descrito que “todas as nações”. Aqui fala do
número: multidões incontáveis. No local são revelados os intimados
para esse juízo.
2 - O Local Apontado - vs. 14B - “no vale da decisão”
Vale de Jeosafá agora é chamado de Vale da Decisão. Vale de
Jeosafá significa, em Hebraico, Vale onde YAHWEH julga! Uma das
portas de Jerusalém, a que é virada para esse vale, se chama Porta
do Vale de Jeosafá, em Hebraico ela se chama “miphkad”, ou seja,
“LUGAR APONTADO”.
Em Israel, quando se visita esse vale, é a maior planície de Israel,
onde há tantos detalhes históricos, e, se em meio há tantos turistas
e movimentações, você conseguir um pouco de silêncio e paz, você
sentirá a terra tremer um pouco (dizem que Israel tem uma das maiores bases de aviões nos subterrâneos desse vale). Eles sabem que
ali as nações se reunirão para destruir Israel, faltam-lhes saber que
também é lá que o SENHOR Jesus Cristo virá dos céus para lutar
por eles - Apocalipse 16:13 a 16:

“E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso
profeta vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs.
Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios;
os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo,
para os congregar para a batalha, naquele grande dia
do Deus Todo-Poderoso.
Eis que venho como ladrão.
Bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as suas roupas, para
que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas.
E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedom.”
É o Vale da Decisão de Deus, onde o verídito CULPADO e CONDENADO será dado a todos que rejeitaram a graça de Jesus Cristo.
Ali é o lugar do verídito, o lugar da condenação e da execução!
3 - O Cenário Terrível - vs. 15
“O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão
o seu resplendor.”
Diante do brilho da glória de Jesus, o sol, a lua e as estrelas desaparecem. Jesus vem em maior e mais intenso brilho que ofusca e
enegrece os mais potentes luminares.
4 - A Dupla Sentença - vs. 16 e 17 (O LEÃO RUGIRÁ)
A - A Condenção dos Incrédulos - vs. 16A
“E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir
a sua voz; e os céus e a terra tremerão...”
Fala de quão terrível será o pronunciar do juízo - Apocalipse 19:19-21
“E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos,
para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre
o cavalo, e ao seu exército.
E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera
os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta,
e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos
no lago de fogo que arde com enxofre.
E os demais foram mortos com a espada que saía da boca d
o que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves
se fartaram das suas carnes.”
B - A Salvação do Povo de Deus - vs. 16B
“ ...mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos
filhos de Israel.”
No mesmo Tribunal, duas sentenças, como em Mateus 25
- Vs. 31 e 34 – “Vinde, benditos de meu Pai...”
- Vs. 41 – “Apartai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno...”
IV - AS BÊNÇÃOS SOBRE O POVO DE DEUS - vs. 17 a 21
“E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus,
que habito em Sião, o meu santo monte”
Creia na provisão da graça de Deus, em Jesus, Deus oferece
o perdão, a salvação eterna, as bênçãos de ser povo de Deus, de
morar com o SENHOR, de Sua segurança e bem-aventurança eterna.
Há hoje ainda um convite - um convite de Jesus:
“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei.”
Mateus 11:28
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LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO

Mordomia Bíblica
Primeiro: O Princípio da Restituição

“E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a
locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército
que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos
fartareis, e louvareis o nome do SENHOR vosso Deus, que
procedeu para convosco maravilhosamente; e o meu povo
nunca mais será envergonhado.” – Joel 2:25-26
Começamos aqui a desenvolver um pequeno curso sobre
Mordomia Bíblica. Estudaremos, segundo a graça de Deus, sete
princípios bíblicos relacionados ao assunto. A cada semana
apresentaremos um tema, desenvolveremos de forma bíblica e
faremos a aplicação para nossa vida. Ao término, teremos um
pequeno curso, com sete lições, sobre os fundamentos bíblicos
da Mordomia Cristã.
Iniciamos com o Princípio da Restituição. Porque entre tantas
bênçãos que o SENHOR Deus tem derramado sobre o Seu povo,
há a maravilhosa promessa da restituição, como mostra o texto
acima de Joe1 2:25 e 26.
O Reino de Deus é um governo de legalidade, de correção
e justiça. Deus nunca opera por meios escusos, nunca age em
nossas vidas com ilegalidades. Por exemplo, quando Ele disciplinou o povo de Israel por meio das pragas de gafanhotos, descrito
no Capítulo 1 do profeta Joel, foi para repreender o Seu povo.
Era um duro açoite, mas necessário. A economia de Israel foi à
bancarrota. Contudo, conforme o prometido, quando o povo se
arrependeu e voltou-se para Deus, Ele mesmo restituiu ao Seu
povo tudo o que a praga de gafanhotos havia arruinado. Ele é o
Senhor da Restituição. E, assim, como Deus faz, Ele ensina e
requer também do Seu povo.
Quando somos roubados, é claro que queremos a restituição
daquilo que nos foi tomado, não é verdade?
E quando roubamos, não é suficiente apenas reconhecer nosso
erro, confessar nosso pecado e pedir perdão. Quando pudermos,
devemos também fazer a restituição. Muitas pessoas querem a
restituição daquilo que lhes foi roubado, mas não querem entender
o princípio de devolver para Deus e para quem devem aquilo que
eles usaram e que não lhes pertencia.
Zaqueu aprendeu o princípio da restituição e logo aplicou,
demonstrando assim um verdadeiro arrepedimento:
“E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que
eu dou aos pobres metade dos meus bens; e, se nalguma coisa
tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado.
E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois
também este é filho de Abraão.” (Lucas 19:8-9).
Temos outro exemplo na conversão do carcereiro de Filipos.
Ele havia chicoteado Paulo e Silas, mas, quando se converteu,
tratou de procurar restituir, restaurando o mal que fizera, pois o
encontramos, após a conversão, cuidando dos ferimentos que
havia causado (Atos 16:33).
O Princípio da Restituição revela a sinceridade real das decisões, mostrando a veracidade da fé que expõe o quanto levamos
a sério o compromisso com Deus.

Oferta Especial para Construção do Templo
Dia 04 de Julho – Manhã e Noite

Deus sabe da minha gratidão pela amizade e apoio que os irmãos
em Cristo demonstraram ao entregarem aquele formulário em que eu
pedia apoio de oração. Eles sabem que, nesta ocasião, administrar,
pregar e harmonizar todo esse trabalho, além dos compromissos financeiros, se tornam desafios bem difíceis. Os irmãos um dia saberão
a importância que foi para mim receber aqueles apoios e como tem
sido crucial para mim saber que eles estão orando com compromisso.
Amados, também é reconfortante testemunhar a fidelidade dos
irmãos que têm ofertado com generosidade todo mês para a construção de nosso templo.
A fase de acabamentos tem sido muito diferente das outras etapas
da construção. Realmente, às vezes parece que temos que enfrentar
um gigante a cada dia. Mas, com fé em Deus, nós venceremos.
Hoje, 04 de julho, será muitíssimo especial. Temos orado para que
possamos ultrapassar o nosso alvo inicial de 10 mil reais (quantia que
pensávamos que seria necessário para comprar os equipamentos e
materiais para instalar o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros).
Mas, como os irmãos bem sabem, tais equipamentos têm valor muito
além de nossa expectativa inicial.
Temos dedicado todas as ofertas de domingo para essa finalidade e
também louvamos a Deus pelo modo como essas ofertas têm aumentado.
Esta Oferta Especial de hoje com certeza será a resposta de
Deus para suprir nossas necessidades mais urgentes. Somente
enfatizo que todos aqueles que ofertarem hoje, coloquem isso como
oferta extra (além do seu compromisso mensal), pois assim vamos
considerar para efeito de pagamentos e planejamentos de nossos
compromissos financeiros.
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 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 muito a sensibilidade e prontidão dos irmãos que me
procuraram e mutuamente compartilhamos o valor que pretendemos
doar: Luciano e Helena, Bruno e Rose, Lena, Josiel e Lucy,
Eliete, Júlio e Eriedna, Daniel e Gláucia, Giuvan e Juliana,
Helder, Heraldo e Leidiane, Dona Clélia e Heloísa.
Oremos para que o SENHOR Deus use maravilhosamente o Seu povo.
Pr. José Nogueira

N otas & Notícias

NECESSIDADE DE ORAÇÃO

Temos exibido em nossa igreja a
matéria da GloboNews em que o repórter
Jorge Pontual entrevista Mosab Hasan
Yousef, o filho do fundador do Grupo Terrorista Hamas (http://www.beth-shalom.
com.br/filho_do_hamas). Nessa entrevista, o autor do livro “Filho do Hamas”
conta sua história e testemunha de sua
conversão ao Senhor Jesus. Porém,
agora o nosso irmão em Cristo, que,
segundo informações confiáveis, está se
congregando numa Igreja Batista de San
Diego, na Califórnia, está precisando de
nossas orações. Ele, por sua conversão
do Islamismo e por ter sido antigo colaborador de Israel, está sendo ameaçado de
morte. E também há uma forte pressão para que ele seja deportado
para a Cisjordânia, pois, segundo as acusações, representa um perigo
para os EUA. Se ele for deportado, certamente será morto. Oremos
pelo juiz que está com o processo nas mãos. Oremos pelo Congresso
Americano para que possam intervir.
Mosab H. Yousef confidenciou a um amigo crente que está sozinho
e que tem apenas Deus e seus irmãos em Cristo a seu favor. Oremos
por nosso irmão, que o SENHOR Deus o proteja, que impeça sua
deportação, mantenha a sua firmeza e coragem e que use maravilhosamente seu testemunho.

NOSSA AGENDA DE JULHO

S egunda S emana
07 (quarta-feira) - 19h: Culto de Ações de Graça:
Mestrado Raphael Teixeira
08 e 09 (quinta e sexta-feira) - 19h: MOCIDADE: Filmes e Lições
10 (sábado) - 19h: Chá de Baby de Claudiana e Luiz Cláudio
T erceira S emana
12 a 16 (segunda a sexta-feira) - Retiro da EBEC
13 (terça-feira) - Não haverá Koinonia
14 a 16 (quarta a sexta-feira) - 19h: Programação Especial
para a Igreja: A Coragem de Dizer Não - Mateus 5:37
17 (sábado) - 19h: Casamento de Kelly Bandeira e Paulo
Q uarta S emana
20 (terça-feira) - Não haverá Koinonia
21 a 23 (quarta a sexta-feira) - 19h: EBJ - 2010 - Seminário:
Testemunhas de Jeová - Panorama Histórico-Doutrinário
24 (sábado) - 19h: Mocidade - Dia dos Enamorados Especial:
Peça Teatral
25 (domingo) - 9h: 15 Perigos Que Assolam A Igreja Cristã - Pr. Yon
18h: Encerramento da EBJ - Quem Ama Espera - Pr. Yon Morato
Q uinta S emana
31 (sábado) - Programação Especial de Aniversário
da IBF Cristo é Vida - Preletor: Pr. Manuel de Deus,
da Igreja Bíblica de Pedra Branca
01/08 (domingo) - Aniversário de 26 anos da IBF Cristo é Vida Preletor: Pr. Carlos Moraes, editor do Jornal de Apoio.

