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O RASTRO DE SANGUE

Sempre houve os verdadeiros cristãos em toda a história, desde Pentecoste até hoje, e até a Segunda Vinda de
Cristo. No princípio foram discordantes e opositores das
heresias que entravam sorrateiramente na igreja. Os erros
doutrinários e o distanciamento das Escrituras foram sendo
introduzidos por homens sem o temor de Deus e cheios de
interesses baixos. Verdadeiros crentes protestavam contra as
coisas erradas. Por isso, eles foram marginalizados por não
concordarem com tais heresias tão diferentes do ensino das
Escrituras Sagradas. Os defensores da verdade formaram
grupos à parte do cristianismo institucional e poderoso que
tinha se aliado ao Império Romano. Esses cristãos bíblicos,
por não aceitarem tal situação, no decurso da história, foram
perseguidos pelos hereges dominantes que usaram a força,
os subterfúgios, as politicagens e as artimanhas. Por isso, a
nossa história é um verdadeiro “rastro de sangue”.
Inácio de Antioquia (30 a 107 d.C.) foi na verdade um grande defensor da Bíblia e suas
doutrinas (Trindade, nascimento virginal de
Cristo, salvação somente em Cristo, etc.).
E por mais que se queiram deturpar suas
palavras, o que foi escrito em suas sete cartas deixa claro que ele tinha uma fé bíblica.
Na saudação à igreja de Éfeso, ele escreveu: “à Igreja que está em Éfeso, na Ásia,
por mérito muito bem-aventurada, sendo
abençoada nas grandezas e plenitudes de
Deus o Pai, e predestinada antes do início
dos tempos, e que será sempre para uma
duradoura e imutável glória, sendo unidos
e eleitos através do verdadeiro sacrifício
pela vontade de Deus o Pai, e do nosso
Senhor Jesus Cristo, Salvador nosso...”.
Onde estão aqui menções de intercessores ou de alguma
medianeira? Não há, porque no início do Século II, homens
fiéis preservavam a doutrina apostólica.
“Depois que o Cristianismo (ou melhor, o Romanismo) se
impôs e dominou em todo o império, o mundanismo penetrou
na igreja e fez prevalecer seus costumes. Muitos dos que
anelavam uma vida espiritual mais elevada estavam descontentes com os costumes que os cercavam e afastavamse para longe das multidões. Em grupos ou isoladamente,
retiravam-se para cultivar a vida espiritual...” (HURLBUT,
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Jesse Lyman. História da Igreja Cristã, São Paulo: Editora Vida,
8ª edição, 1995, página 83).
Vejamos alguns desses valorosos heróis da fé:
1 - Clemente de Roma, em 95. Foi companheiro de Paulo,
citado em Filipenses 4:3, e há fontes que o descrevem como
importante mensageiro das igrejas. Em Roma, tornou-se um
pastor muito respeitado. Foi martirizado em 97. Apesar das listas
católicas o colocarem em 2º, 3º ou 4º papa, é sabido que nos
primeiros séculos não houve tal bispado continental, o que seria
uma incoerência com autoridade apostólica, visto que João estava
ainda vivo até 96 ou 98.
2 - Justino, o mártir, anos 100 a165, foi grande apologista
cristão, explicou o Cristianismo, defendeu a fé.
3 - Inácio, foi martirizado em 107, pelas feras, no Coliseu de
Roma. Pastor de Antioquia, pregou a segurança da salvação, a
predestinação, a trindade, etc.
4 - Higino, em 139. Grego, tornou-se pastor em Roma, manifestando uma fé austera e boa administração.
5 - Papias, nascido em 70 e martirizado em 155, pouco restou
de seus volumosos escritos, estranhamente desaparecidos de um
mosteiro por volta de 1341. Foi discípulo de Policarpo, e este de
João. Foi pastor de Hierápolis, na Frígia. Escreveu que o apóstolo
João falava sobre o Milênio.
6 - Policarpo, nasceu em 69 e foi martirizado em 159, a
princípio numa fogueira, depois a golpe de adaga. Foi discípulo
de João e pastor da igreja de Esmirna, ensinou a obediência às
autoridades do estado.
7 - Irineu, de 125 a 202. Foi pastor em Lyon, na França. Conheceu Policarpo. Ensinou o Teísmo e envolveu-se na questão
da data certa da Páscoa, juntamente com Policarpo e contra
Vítor, bispo de Roma (189-199). Mas, não acharam nisto motivo
de separação. Quis preservar a unidade da igreja através da
sucessão dos apóstolos.
8 - Tertuliano, em 208.
9 - Hipólito, em 234.
10 - Orígenes, em 220.
11 - Urbano, em 223.
12 - Cipriano, bispo de Cartago, na África, em 247.
13 - Vicente, em 310.
14 - Silvestre, em 314.
15 - Agostinho, em Hipona, em 420.
16 - Os Paulicianos: Grupos dissidentes que surgiram a partir
dos séculos III e IV, que, embora, pelo que parece, não tenham
entendido a Trindade (compreenderam mais como a Trindade
Econômica apenas), foram terminantemente contra a idolatria, o
batismo infantil e a veneração de relíquias. Praticavam o batismo
por imersão. Duramente perseguidos, foram extintos no Século XI.
17 - Os Petrobrussianos: cristãos que viveram no iníciodo
Século XII, não aceitaram a introdução de imagens, culto à Maria,
o clero, etc.; introduzidos pela Igreja Católica Romana. Começou
com Pedro de Bruys que se desligou da igreja Catolica Romana
e fundou sua igreja em 1125, Pedro era discípulo de Abelardo,
em 1110, ele também era contra a missa e ensinava que seus
ministros deviam casar-se.

MISSÕES | A Cortina VERDE

A Cortina Verde é a expressão que temos usado para
alertar e explicar posições de antropólogos humanistas, de
teólogos liberais, de políticos da esquerda e de ONGs antievangelho que procuram impedir a entrada e permanência de
missionários evangélicos nas aldeias indígenas.
A FUNAI e outros órgãos governamentais são bastante
influenciados pela política de Brasília.
Todos os movimentos que desprezam a salvação da alma
e que vêem apenas a cultura e a preservação dos costumes
indígenas tentam de forma pertinaz impedir a pregação do
Evangelho aos índios.
Portarias da FUNAI são feitas com o propósito de tornar
ilegal, por exemplo, a visita de missionários em aldeias indígenas que ainda não foram alcançadas pela civilização ou
que ainda permanecem isoladas do contato com os chamados civilizados. Para Missões, segundo o Novo Testamento,
tais grupos são os PNAs (Povos Não-Alcançados), e devem
receber especial atenção da estratégia missionária pois eles
nunca ouviram falar de Cristo. Contudo, a Cortina Verde se
levanta e impede que possamos alcançá-los e falar a eles do
amor e da salvação em Cristo Jesus.
Mesmo nas aldeias em que há por muitos anos o trabalho
missionário, com índios convertidos e igrejas, há também
restrição quanto ao trabalho evangelístico. Basta uma acusação de um antropólogo para que sejam desencadeadas
restrições e toda sorte de pressão, e, algumas vezes, expulsão
dos missionários e fechamento da aldeia para a presença de
missionária.
Tem se chegado ao ponto de, em algumas situações, missionários serem impedidos de trabalhar numa comunidade
indígena, mesmo que os índios e suas lideranças queiram
e peçam a presença dos missionários, pois eles levam além
do Evangelho, programas de higiene e saúde, educação, e
assistência de emergência através dos aviões da missão
evangélica Asas do Socorro.
Oremos para que essa CORTINA VERDE não fique mais
espessa ainda com as mudanças políticas no âmbito federal,
pois governos de esquerda sempre se posicionaram contra
os principais valores do Evangelho.

LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO

MORDOMIA DAS FINANÇAS
“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
Como administramos os recursos que Deus nos tem dado é
um assunto espiritual, tanto que Deus empenhou Sua Palavra e
Seu nome justamente no ensino e nas bênçãos prometidas aos
que Lhe são fiéis.
Embora não pareça, alguns – influenciados pelo pensamento
hedonista e consumista deste mundo e caídos pelo pecado – pensam que dinheiro é apenas um mecanismo material e humano.
Por isso, não é nada incomum você ouvir pessoas não crentes
– e até mesmo alguns membros de igrejas – criticarem pessoas
por serem fiéis na devolução dos seus dízimos e generosos em
suas ofertas de fé e, ainda, criticarem pregações e ensinos da
Palavra de Deus sobre o tema.
Isto se explica por duas razões muito simples:
1 - Eles criticam porque não conseguem dar. E a generosidade
alheia os ofende. O infiel não devolve o que pertence a Deus e
ainda critica quem o faz. Isto acontece porque quando eles vêem
e ouvem testemunhos e ensinos sobre o assunto se sentem
completamente desconfortáveis por estarem em falta com Deus.
O desdém e a crítica são mecanismos de fuga, uma maneira de
tentar se esconder da culpa.
2 - A segunda razão é mesmo o pecado. Nossa natureza pecaminosa é incrédula, egoísta e cheia da tendência de duvidar
de Deus. A Palavra de Deus diz que quem não é fiel rouba ao
Senhor, tanto nos dízimos e nas ofertas. O crente deve depender
de Deus para obedecer, lutar contra a velha natureza, e ser firme
nas decisões, disposições e práticas dos princípios de Deus.
A vida cristã se torna simples e bela quando obedecemos. E
quando devolvemos os dízimos ao SENHOR Deus e ofertamos
de coração, vencemos a tirania do reter, do roubar, do inventar
desculpas, e passamos a desfrutar da alegria da natureza de
Cristo que veio para servir – Marcos 10:45.
Uma das coisas perigosas no agasalhar a infidelidade é o
fato do pecado cegar. Quando nos fechamos para não ver um
determinado pecado, acabamos por nos cegar em outros. As
famílias devem ficar atentas a isso. Uma esposa que apóia a infidelidade do marido, quanto ao que pertence ao SENHOR, pode
estar abrindo as portas de sua casa a outros tipos de pecado,
infidelidade e omissões.
Leiamos Filipenses 4:10-20, quando o apóstolo Paulo ensina
que a generosidade é um investimento espiritual, uma ação de
fé, movida por um coração grato e desejoso pelo privilégio de
servir ao SENHOR Deus.
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N otas & Notícias

Gratidão

No sábado, dia 10, tivemos nosso Encontro Pastoral
com Noivos e Namorados. A irmã Laíse, namorada
do Bruno Braga, escreveu:
“Gostaria de demonstrar minha gratidão a Deus por sua
iniciativa de acompanhar os namorados. Amo essas
reuniões que além de muito edificantes, fortalecem nossa
comunhão com outros jovens namorados. Mesmo que seja
um fim de semana marcado para ir pra São Gonçalo, meus
pais me liberam pra que eu receba a benção de aprender
mais sobre como deve ser o namoro cristão. Estabeleci
um propósito: em cada reunião de namorado, es oro para
que na próxima eu julgue meu namoro mais santo, mais
comprometido com a Palavra, mais próximo do padrão que
Deus quer de seus servos. Enfim, obrigada pelo zelo com
as ovelhinhas.”

Testemunhos e Artigos
Escreva seu testemunho, faça um artigo sobre o que você
tem aprendido com a Bíblia, compartilhe conosco a sua
experiência. Envie para pastornogueira@bol.com.br
ou entregue pessoalmente na secretaria.

CTBPL
Panorama da História da Igreja

(Tarefa para entregar no dia 22/10)
1 - Estudar para uma pequena prova:
A ERA DA RENASCENÇA – páginas 105 a 118,
do livro Panorama da História da Igreja
2 - Fazer 10 perguntas sobre A ERA DA RENASCENÇA
e responda de forma completa (para entregar)
3 - Responda em seu livro o Quadro da página 110.

CBD
Escatologia Bíblica

(Tarefa para entregar no dia 22/10)
1 - Apresentar todas as Alianças Bíblicas:
Desenvolver cada uma;
2 - Fazer uma Apresentação das Sete Dispensações;
3 - Explicar minuciosamente o Plano de Deus para Israel,
incluindo o Tempo dos Gentios, Tribulação e Milênio
(inclusive explicando “todo Israel será salvo”).

Introdução ao Grego do NT
Prova no dia 22/10, com todo o material
dos parágrafos 14, 18, 20, 23, 47 e 53.
Mais o Exercício do parágrafo 59.

MASSADA
Fortaleza Batista Fundamentalista

Nossa previsão é de continuar os trabalhos de acabamentos até
o final do ano. Precisamos fazer tudo com cautela a fim de não
comprometermos ainda mais o orçamento da igreja.
A Campanha das Notas Fiscais continua, bem como o
compromisso mensal dos membros de nossa igreja.
Vamos fazer o possível para concluir os banheiros, salas e
armários. Ajudem-nos também com as suas orações.

AGENDA DA CAMPANHA DIA DOS VIVOS

30/10 (sáb) - 19h: Mocidade – Treinamento com todos que
		 quiserem participar dessa Campanha Evangelística
02/11 (terça) - 06h: Café Ágape e Concentração de Evangelismo
		 19h: Peça Evangelística – O Sertão Florescerá
06/11 (sáb) - Manhã e Tarde: Trabalho de Evangelismo
		 e divulgação do filme “Para Salvar uma Vida”
		 - 19h: Exibição do Filme: Para Salvar uma Vida

Retiro do Ministério Dorcas

Onde Está o Seu Tesouro?
Lucas 12:34
Nos dias 23 e 24 será realizado
o Retiro 2010 das Dorcas, em
Paracuru. O ônibus sairá de
nossa igreja às 7 horas da manhã,
no próximo sábado. Na taxa de
inscrição (R$ 50,00), estão incluídos
o ônibus, alimentação, e um livro.

Tudo seja feito com decência e ordem...
1 Coríntios 14:40

1 - Em nossa igreja, cinco minutos antes das programações, a
campainha toca duas vezes. É o anúncio de preparar-se para
o Culto. Nesse momento devemos encerrar as conversas, ir ao
banheiro, beber água, desligar o celular, etc. Devemos manter a
ordem na Casa do SENHOR.
2 - Para começar o Culto, a campainha dá apenas um toque. É o
anúncio para que tenhamos um aquietar de espírito, de aguardar
em silêncio reverente o início do Culto ao SENHOR.
3 - Depois de iniciar o Culto, evite usar a rampa central. O entrar e
sair atrapalha o louvor e a pregação da Palavra, bem como quebra
a solenidade do culto. Os irmãos da recepção estão trabalhando
para manter a ordem do culto e para ajudar os visitantes a
encontrarem um bom local para que possam ouvir a mensagem.
4 - Evite sair na hora do Culto. Somente saia se for um caso de
necessidade. Não use a hora da Consagração para sair. Corrija
seus filhos se eles estiverem fazendo isso.
5 - Procure sempre sentar nas primeiras filas. Participe do
evangelismo, deixando as cadeiras das últimas filas para os que
chegam atrasados e para os visitantes que ainda não têm o bom e
santo costume de participar dos cultos.
6 - Não converse durante o Culto, não fale nem para evangelizar.
7 - Estamos organizando três grupos de apoio ao Culto Dominical:
Estacionamento (Diácono Ailton), Segurança (Diácono Luiz
Cláudio) e Recepção (Alexandre Paulo e Ligy).

