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Feliz Ano Novo!
Aproveite bem 2011

A PRECIOSIDADE DO TEMPO
“Remindo o tempo; porquanto os dias são maus”
Efésios 5:16

Autor: Jonathan Edwards
(05/outubro/1703 - 22/março/1758)
Foi pregador congregacional,
teólogo calvinista e missionário aos
índios americanos, e é considerado
um dos maiores filósofos dos EUA.
O trabalho teológico de Edwards é
muito abrangente em sua defesa
da teologia reformada e da herança puritana. Edwards teve um
papel fundamental na formação do
primeiro Grande Despertamento e
supervisionou alguns dos primeiros
fogos de avivamento em 17331735 na sua igreja em Northampton, Massachusetts. O sermão de
Edwards “Pecadores nas Mãos de um Deus Irado”, é considerado um
clássico da literatura americana. Edwards é amplamente conhecido
por seus muitos livros: O fim para o qual Deus criou o mundo,
A Vida de David Brainerd, que serviu para inspirar milhares de
missionários de todo o século XIX, que muitos evangélicos reformados lêem ainda hoje. Edwards morreu devido a uma inoculação
contra a varíola, pouco após o início da presidência do Colégio
de Nova Jersey (mais tarde a ser chamado Princeton University).
Remindo tem mais relação com alguma coisa que tanto
está perdida, ou que de alguma forma perdemos, ou que
no mínimo está pronta para ser perdida, ou tomada de nós.
“Remindo o tempo porque os dias são maus”. Os dias
sendo maus, vemos outros desperdiçando seu precioso
tempo; mas você se esforçará para remi-lo?
O verso pode ter relação também com o desperdício de
tempo no passado... ou pode dizer respeito ao grande perigo
do tempo ser perdido, em razão do fato de os dias serem tão
maus... se eles nao tivessem um grande cuidado, o tempo
se deslizaria de suas mãos, e eles não tirariam nenhum
benefício dele... ou finalmente pode dizer respeito quanto à
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necessidade de remirmos o tempo dessas terríveis calamidades
que Deus trará sobre os ímpios... o tempo pode ser remido como
se ele fosse salvo da terrível destruição que quando vier, colocaria
um fim à paciência de Deus.
O tempo, portanto, é uma coisa que deveríamos ter em alto valor.

O TEMPO É UMA COISA EXCESSIVAMENTE PRECIOSA
1 - Porque a eternidade depende do aproveitamento do tempo.
As coisas são preciosas na proporção da sua importância, ou em
razão do nível de relação com o nosso bem-estar. Isso faz com
que o tempo seja um bem imensamente precioso. Ele é precioso
porque o nosso bem-estar nesse mundo depende do seu aproveitamento. Ele é precioso porque se não o aproveitarmos, nós
correremos o risco de atrairmos pobreza e desgraça, mas acima
de tudo é importante porque a eternidade depende dele: de acordo
com o nosso aproveitamento ou perda do nosso tempo, seremos
felizes ou miseráveis na eternidade.
2. O tempo é muito curto, o que o torna muito precioso:
a escassez de algum bem faz com que o homem coloque um
grande valor sobre ele, especialmente se é uma coisa necessária
de ser tida e sem a qual não pode viver... o tempo é tão curto,
e o trabalho que temos a fazer é tão grande, que não podemos
desperdiçar nenhuma parte dele. O trabalho que temos que fazer
para nos prepararmos para a eternidade deve ser feito no tempo, ou nunca será feito; e esta é uma obra que envolve grande
dificuldade e labor.
3. O tempo dever ser visto por nós como algo muito precioso
porque sua continuidade é incerta. Nós sabemos que ele é muito
curto, mas não sabemos quão curto ele é. Nós não sabemos o
quão pouco nos resta, se um ano, ou muitos anos, ou apenas um
mês, ou uma semana, ou um dia. Não há nenhuma experiência
que possa ser mais bem verificada do que essa.
Quanto mais muitos homens valorizariam seu tempo, se eles
soubessem que tinham apenas uns poucos meses, ou uns poucos
dias a mais nesse mundo; e certamente um homem sábio valorizaria seu tempo ainda mais. Muitos, sem dúvida alguma, estão
para morrer no próximo mês, e muitos morrerão essa semana,
muitos morrerão amanhã e não sabem nada disso, e não pensam
sobre isso. Quantos morreram fora dessa cidade num tempo ou
outro, quando nem eles nem seus vizinhos viam nenhum sinal de
morte uma semana antes. E provavelmente existem muitas pessoas
agora aqui presentes, ouvindo o que eu digo agora, que vão morrer
dentro de pouco tempo, e que não têm nenhuma percepção disso.
4. O tempo é precioso porque, quando ele passa, não pode ser
recuperado. O que é bem aproveitado não é perdido; embora o
tempo por si mesmo se vá, o seu benefício permanece conosco.
Cada parte do nosso tempo é como se fosse sucessivamente
oferecida a nós, a fim de que possamos escolher se o faremos
nosso ou não. Mas se o recusamos, ele imediatamente é tomado,
e nunca mais oferecido.
A eternidade depende do aproveitamento do tempo; mas
quando o tempo de vida se vai, uma vez que a morte venha, nós
não temos mais o que fazer com o tempo.

MISSÕES

OREMOS PELAS
NOVAS LIDERANÇAS
Patacas

Os casais Pr. Daniel & Kátia e Pr. Flávio & Rosângela
estão dando continuidade ao bom trabalho realizado pelo
Pr. Cosmo à frente da Congregação de Patacas. Eles darão
apoio também aos pontos de pregação em Cajueiro do
Ministro, Lagoa de Cima e Araças.

Pindoretama

Depois de 3 anos liderando a Congregação de Patacas,
o Pr. Cosmo & Sulamita assumiram um novo desafio: iniciar
uma congregação na cidade de Pindoretama. A posse será
no dia 02 de janeiro, às 9 horas, em Pindoretama.

Várzea Alegre

Victor Bruno & Ladynha assumirão a liderança da Igreja
Batista Regular de Várzea Alegre, em fevereiro de 2011.
O casal enfrentará o desafio do primeiro ministério e conta
também com as nossas orações e o nosso apoio.

Celebrações de Natal
O Coral Cristo é Vida e o Coral Infanto-Juvenil
resplandeceram a Luz do Mundo no período natalino.
Foram várias apresentações, tanto na Igreja como em lugares
públicos, criando excelentes oportunidades de distribuir
a Palavra de Deus e de testemunhar da salvação em Cristo.

Em shopping, supermercado, hotel e igreja,
o Coral Cristo é Vida anunciou as Boas-Novas

Momento em que um funcionário do hotel registra
a apresentação do Coral

O Coral Infanto-Juvenil Cristo é Vida apresentou a Cantata de Natal
na igreja e num colégio

LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO
Durante vários meses, em nossas Leituras para a Consagração, estivemos enfocando o princípio do Dízimo. Explicamos,
desenvolvemos argumentos bíblicos, trouxemos estudos de
pastores conservadores e comprometidos com a igreja do Senhor
Jesus, demos exemplos e testemunhos valiosos de crentes consagrados. Este é o nosso último Informissões do ano, e peço a
Deus que me dê sabedoria para falar sobre a obediência de todos
os membros da IBF Cristo é Vida a este princípio da Palavra de
Deus. Pois temo que alguns membros, apesar de tantos ensinos,
possam continuar em desobediência, não por desconhecimento,
mas por falta de organização financeira ou mesmo rebelião ao
ensino da Palavra de Deus.
Sinto-me muito à vontade para pregar sobre a devolução fiel
dos dízimos ao SENHOR, por vários motivos:
1º - Porque creio que é bíblico – não encontro na Bíblia
que o percentual mínimo de devolução ao SENHOR Deus haja
mudado – Malaquias 3:10 (“Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro...”). E o próprio Jesus, no Novo Testamento, ordenou
que “deveis, porém, fazer estas coisas (o juízo, a misericórdia
e a fé), e não omitir aquelas (a devolução fiel dos dízimos ao
SENHOR)” – Mateus 23:23.
2º - Porque sou dizimista durante toda minha vida cristã,
mesmo quando em tempos de seminário em que recebíamos
tão pouco para as nossas necessidades. Fomos fiéis no pouco,
e posso testemunhar da bênção de ser fiel. Como muitos irmãos
daqui, tenho a alegria de terminar o ano e ver em meu Envelope
de Contribuição que fui fiel em todos os meses do ano na devolução dos dízimos, nas ofertas de Missões e nas ofertas especiais.
3º - Porque a nossa Igreja tem em seus Estatutos e em nosso Pacto de Membrezia a adoção desse princípio. Dou graças a
Deus, por nossa igreja estabelecer isso de forma clara, pois nisso
ela também está querendo ser fiel ao SENHOR: “Comprometome, pela graça de Deus, a sustentar financeiramente os trabalhos
desta igreja com os dízimos do que o Senhor tem me dado e com
ofertas voluntárias, a fim de manter esta obra do Senhor e fazer
conhecido o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra”.
Portanto, não ser dizimista é também uma infidelidade para com
a igreja e com os irmãos que são e sustentam a obra de Deus.
Assim, conclamo que todos os membros de nossa igreja façam
um sério compromisso de fidelidade a Deus, a si mesmo em suas
convicções e à sua igreja. A fidelidade em finanças (no pouco ou
no muito) mostra de forma clara e objetiva a nossa fé e nosso
compromisso com a obra de Deus. Foi por isso que, no término
de Malaquias 3, o SENHOR deixou claro que isto marcaria quem
serve ou quem não serve a Ele.
Leiamos Malaquias 3:7-18, repitamos juntos os versos 16 a 18.
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N otas & Notícias

No próximo domingo, às 18 horas, realizaremos o segundo
batismo em nossa Massada. Na mesma ocasião,
celebraremos a Ceia do Senhor.

Reunião Diaconal

No dia 8 próximo, haverá reunião com os diáconos de
nossa igreja, em que vamos começar os planejamentos
para 2011 e a preparação para Assembléia da Igreja,
que será no dia 20 de fevereiro.

Formatura do CTBPL

Curso de Treinamento Bíblico para Pastores e Líderes
No dia 09 de janeiro, durante o Culto Vespertino,
faremos a Formatura do CTBPL dos formandos
Pr. Luiz Lindolfo, Giuvan Cardoso e Rodolfo Aguiar.
Estamos aguardando a visita do Pr. Chris Cobble, que
é o representante para a América do Sul do CTBPL.

Seminário de Liderança

Vamos fazer um Seminário de Liderança (para todos os
líderes, diáconos e interessados – as esposas são bemvindas), nos dias 14 e 15 de janeiro. Dia 14 (sexta-feira)
19 horas: Reunião de Oração; DIA 15 (sábado) 07 horas:
café da manhã e Estudo Bíblico; Almoço: 12 horas;
14 horas: Painel; e encerramento às 16 horas. Inscrição
sem taxa, apenas exige-se a leitura prévia do livro “O Fator
Integridade” de Kevin Mannoia (Mundo Cristão - R$ 14,90),
que pode ser adquirido com o casal Giuvan e Juliana Cardoso.

| NOSSA AGENDA • JANEIRO 2011 |
01 (sábado) • 19h: Primeira reunião da Mocidade 2011
02 (domingo) • 09h: EBD Especial - Posse do Pr. Cosmo
em Pindoretama
			 18h: Batismo, Ceia do SENHOR e Especial
Coral Cristo é Vida
08 (sábado) • 17h: Reunião com Diáconos
09 (domingo) • 18h: Formatura do CTBPL - Turma de 2010
14 e 15 (sex-sab) • Semi-Retiro de Líderes

