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Dia 24

de

Abril • 7

horas da manhã

DOMINGO DA RESSURREIÇÃO
Culto da Ressurreição
de Cristo

“Ele não está aqui” (Mateus 28:6)
Foto atual do Jardim do Túmulo, em Jerusalém
(local histórico do túmulo vazio de Jesus Cristo)

CORAL CRISTO É VIDA
A P R E S E N TA

Cantata de Páscoa: O Messias
Celebraremos de forma digna
um dos pilares de nossa fé:
A Ressurreição Corpórea de Jesus Cristo.
DIA 24 DE ABRIL • ÀS 7 HORAS DA MANHÃ
Após a cantata, teremos um Café da Manhã Ágape.
Todos são convidados.

Igreja Batista Fundamentalista Cristo
www.cristoevida.com

é

Vida

A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

AS PROFECIAS BÍBLICAS
E OS SINAIS DOS TEMPOS
Há especulações de natureza mística e científica sobre
catástrofes previstas para 2012.
Estudar cada uma e ver o que a Bíblia Sagrada ensina sobre
“os sinais dos tempos” serão os nossos desafios de hoje.
Estudemos antes quatro textos bíblicos para que possamos
adentrar nesse assunto‑:
1 - Mateus 24:36 – Jesus comparou a 2ª Vinda de Cristo com
os dias que antecederam o Dilúvio, e disse que somente Deus
sabe a data de Sua 2ª Vinda.
2 - Mateus 16:3 – Jesus exortou quanto a entendermos
os sinais dos tempos
3 - Deuteronômio 13:1-3 – A Possibilidade de Deus permitir
o cumprimento de uma profecia de um falso profeta
4 - Mateus 24:3-14 – No verso 3, os discípulos fizeram duas
perguntas, e receberam um longo ensino de Jesus Cristo.

I - AS PREVISÕES QUE FORAM
DESACREDITADAS
1 - O CÓDIGO DA BÍBLIA – de Michael Drosnin
Embora diga não acreditar em Deus, Michael Drosnin se baseou no
trabalho de três matemáticos israelenses (Witztum, Rosen e Rips) que
estudaram a lógica da repetição de palavras no Antigo Testamento.
Aplicando um software criado por especialistas em descoberta de
códigos, operando a repetição de palavras, como num jogo de caçapalavras, Drosnin achou datas de grandes eventos da História Geral.
E achou 2012 como o ano do Juízo Final, em Deuteronômio 1:4
e Êxodo 34:10, onde as palavras “cometa” e “aniquilação da Terra”
aparecem no desvendamento do código.
Fraquezas: Brendan McKay, um matemático australiano, aplicou
um software idêntico ao livro Moby Dick e também encontrou eventos
históricos e até a morte de Drosnin. E duas previsões feitas por Drosnin
em 1997 fracassaram: Previu uma guerra mundial para o ano 2.000
ou 2006 e a colisão de um cometa com a Terra em 2006
Minhas Dúvidas: Estranhamente há uma coincidência espantosa
em repetição de palavras na Lei de Deus, em Hebraico. Que não pode
ser por acaso. Mas o que isso quer dizer, eu não sei. Sei que os judeus
tiveram o maior cuidado de preservar letra por letra das Escrituras por
crerem CORRETAMENTE que cada uma veio diretamente de Deus.
2 - NOSTRADAMUS
Nostradamus é o mais estudado vidente e místico de todos os
tempos. Seus intérpretes e decifradores de suas enigmáticas poesias
previram que 1999 seria a data do Juízo Final: “O Grande Rei do Terror
irá descer dos Ceús”. Muitas pessoas que viveram a virada do milênio,
podem lembrar que os anos de 1999/2000/2001 foram marcados por
profecias e previsões de todos os tipos.
Ultimamente, desde que o Canal History Channel fez um programa,
em 28 de outubro de 2009, com o Livro Perdido de Nostradamus, que
famosos especialistas decifraram a profecia “do escorpião com uma
espiral entre suas pinças”, como o fim do mundo durante o solstício
de inverno, em 21 de dezembro de 2012.

Minhas Certezas: Nostradamus foi um bruxo do fim da Idade
Média (Século XVI) que fez prognósticos em forma de charadas, com
termos obscuros. Assim, é possível interpretar seus enigmáticos versos
conforme qualquer acontecimento histórico mundial: “Um dia serão
amigos os dois grandes chefes…” (foi interpretado que ele previu a
queda do Império Soviético!).

II - AS MAIORES EVIDÊNCIAS
DE CIENTISTAS E MÍSTICOS
1 - O CALENDÁRIO MAIA
Os maias formaram uma antiga civilização que floresceu na
América Central. Eles registraram o fim do ciclo da chamada Longa
Contagem para 21 de dezembro de 2012. Como eram astrólogos,
tornaram-se grandes astrônomos. Criaram um calendário mais completo que o Calendário Gregoriano da Idade Média. Previram que a
terra chegará ao fim de seu ciclo em 2012, que ocasionará catástrofes
globais e mudanças radicais.
Trabalhos sérios, como o de Michael D. Coe (professor de Antropologia e curador do Museu de História Natural da Universidade de
Yale) não deixam dúvidas que os maias calcularam o fim dessa era
para 21 de dezembro de 2012.
Minhas Observações: O fato dos maias serem grandes astrônomos
não garante que podiam marcar o fim dos tempos. Isso foi fruto da
astrologia deles. Os maias meditavam através de transes provocadas
por plantas alucinógenas que os faziam viajar entre as estrelas, que
também os levaram a fazer sacrifícios humanos a mando dos deuses.
Os maias foram iniciados em demonismo. Fica claro que havia
influência de demônios nas buscas de conhecimento. Creio que
essa mistura de ASTRONOMIA, ASTROLOGIA e RELIGIÃO estava
intimamente ligada aos ensinos de demônios, que, por alguma razão,
quiseram apontar para o ano 2012.
2 - TEMPESTADES SOLARES
A partir de setembro de 1859, quando uma grande tempestade
solar atingiu a Terra, cientistas estudam a possibilidade de uma repetição dessas tempestades solares e quais seriam as implicações
nos dias atuais. Fontes oficiais da NASA emitiram alerta que pode ser
em breve. Dois grandes centros de pesquisa calcularam tal tragédia
para 2011/2012.
1 - O “Máximo Solar” tem sido alertado por fontes oficiais da Nasa,
pelo Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas e pelo Centro Marshall de Voos Espaciais, dizendo que começará em 2011 e atingirá seu
auge em 2012.Esse “auge” previsto pode provocar (segundo previsões
também) rompimento nas telecomunicações, queda de energia elétrica
(falam de anos), colapso de computadores, deslocamento da crosta
terrestre, provocando grandes terremotos.
2 - Os cientistas não são videntes e nem infalíveis. Mas, há um
consenso dos maiores centros de estudos atmosféricos que haverá
tempestades solares em 2012 – suas magnitudes e seus efeitos são
altamente previsíveis, mas não infalíveis.
3 - O ENFRAQUECIMENTO DO CAMPO MAGNÉTICO DA TERRA
Há um consenso científico de que a força magnética que protege
o planeta está em decadência. É uma séria ameaça, uma vez que,
sem a proteção desse campo, os ventos solares queimariam toda a
vida terrena. O enfraquecimento do campo magnético poderia ser acelerado por alguns outros fatores, tornando-se uma ameaça iminente.
1 - Esta diminuição da força do Campo Magnético é fato científico aceito e incontestável. Mas, as suas conseqüências são apenas previsíveis.

2 - O mais temido é um efeito dominó ocasionado pelas intensas
erupções solares esperadas para 2012. John Rennie, colaborador da
Scientific American, afirmou para o Discovery Channel que se o campo
magnético se enfraquecer pode fazer o núcleo do planeta se deslocar, que
provocaria terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas em todo o mundo.
4 - DESASTRE NO GRANDE COLISOR DE HÁDRONS
CERN, uma entidade científica européia, criou recentemente o
Grande Colisor de Hádrons, que, segundo eles, é capaz de recriar
as condições presentes logo após o Big Bang. Apesar de falarem em
segurança total, outros cientistas dizem que o Colisor pode produzir
um “miniburaco negro” capaz de engolir a Terra em minutos. Sim,
esse brinquedinho de 9 bilhões de dólares, de 27 km de circunferência, construído num túnel a 180 metros abaixo da superfície, entre a
França e a Suiça, tem potencial de destruir o planeta.
1 - O Grande Colisor de Hádrons é um acelerador de partículas
subatômicas (prótons) e faz com que colidam em altíssimos níveis
de energia (cada feixe de prótons tem sete trilhões de elétron-volts).
Eles não sabem o que resultará dessas colisões.
2 - Dr. Walter L. Wagner, físico nuclear, criou uma organização
para tentar impedir temporariamente por meios legais a continuação
de experimentos no GCH, por motivos de segurança. Cientistas do
próprio CERN concordam que o experimento pode causar uma catástrofe mundial, mas discordam quanto à insegurança.
5 - VULCÕES
Os vulcões sempre representaram um perigo em grande escala.
Geólogos têm, por exemplo, apontado o vulcão de Yellowstone,
nos EUA, como uma bomba-relógio pronta para explodir e capaz
de devastar o mundo todo. Dizem que tempestades solares podem
acelerar o processo de erupção dos vulcões espalhados pelo planeta.
Esta é mais uma ameaça real. Se as tempestades solares e o enfraquecimento do Campo Magnético podem acelerar essas erupções,
o mundo vai ter que esperar para ver.

III - AS PROFECIAS BÍBLICAS – Parte I
1 - O SENHOR DEUS TEM SOB SEU CONTROLE O TEMPO DE
TODAS AS COISAS ACONTECEREM – Apocalipse 9:15
2 - PROFECIAS DO ANTIGO TESTAMENTO DESCREVEM COM
EXATIDÃO IMPRESSIONANTE O DIA DO SENHOR - Malaquias 4:1
3 - PROFECIAS DO NOVO TESTAMENTO FALAM DOS EFEITOS
DO SOL E DE GRANDES TERREMOTOS – Apocalipse 16:8-9 e 19-21

CERTEZAS DA PALAVRA DE DEUS:
1 - É TEMPO DE ESPERANÇA: PARA CADA PROFECIAS
SOBRE A 1ª VINDA DE JESUS HÁ OITO PROFECIAS ACERCA
DA 2ª VINDA DE JESUS – Mateus 24:27
2 - É TEMPO DE CONGREGAR – Hebreus 10:25
3 - É TEMPO DE CONVERSÃO E DE CONSAGRAÇÃO – 2 Pedro 3:9
4 - É TEMPO DE ESTUDAR MAIS A BÍBLIA – Apocalipse 22:17, 20-21
“E o Espírito e a esposa dizem: Vem.
E quem ouve, diga: Vem.
E quem tem sede, venha; e quem quiser,
tome de graça da água da vida.
Aquele que testifica estas coisas diz:
Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém”.

LEITURA PARA A CONSAGRAÇÃO

A Rica Viúva Pobre
Um pastor, amigo meu, e seu filho
estavam viajando, e passaram por uma
sorveteria. Meu amigo parou o carro
e deu ao menino dez moedas que
correspondiam ao valor do sorvete. E
disse-lhe que corresse e comprasse o
sorvete.
Em poucos momentos o menino
voltou da sorveteria quase chorando, ele
ainda tinha as moedas, e contou ao seu
pai que o homem da sorveteria não
tinha lhe vendido o sorvete. Então, o pai desceu do carro, foi até o
homem e perguntou-lhe: “Qual é o problema aqui? Por que você
não vendeu um sorvete para meu filho?” O proprietário da sorveteria
disse: ”Nós não temos sorvetes de ‘nove’ moedas. Seu garoto não
tinha o valor do sorvete.”
Então ocorreu à mente de meu amigo pastor o fato de que seu garoto de dez anos já havia dedicado seu dízimo das moedas ao Senhor,
entre o carro e a sorveteria. Assim, ele se tranqüilizou. Explicou ao
proprietário da sorveteria o que havia acontecido e pediu desculpas
pelo mal-entendido. E o proprietário disse ao menino: “É isso que você
faz com suas moedinhas? Você dá ao Senhor? Vou dizer-lhe o que
você vai fazer, filho. Dê todas as suas moedas ao Senhor e eu lhe
darei um sorvete.” Ele serviu uma bola, duas, três, quatro bolas – até
que o copinho ficou superlotado. Outra vez a promessa cumpriu-se
de que Deus abriria as janelas do Céu e derramaria bênçãos. Deus
Se alegra em honrar aqueles que O honram.
Em Marcos 12 há uma história de como Jesus tratava aqueles
que tinham muito pouco, mas preferiam pôr Deus em primeiro lugar
em suas vidas. A história começa no verso 41: “Assentado diante
do gazofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro.
Ora, muitos ricos deitavam grandes quantias. Vindo, porém, uma
viúva pobre deitou duas pequenas moedas correspondentes a um
centavo.” Versos 41 e 42.
Ela entregou sua oferta, e Jesus viu.“E, chamando os Seus discípu‑
los, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou
no gazofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos
eles ofertaram do que lhes sobrava; ela, porém, da sua pobreza deu
tudo quanto possuía, todo o seu sustento.” Versos 43 e 44.
Essa era uma viúva pobre, mas eu gostaria de sugerir que ela era
uma rica viúva pobre. A Bíblia fala daqueles que são ricos na fé. E se
você tivesse que escolher entre ser rico na fé e rico nos bens desse
mundo, qual você escolheria? É fácil dar uma resposta rápida, mas
o que você realmente preferiria?
Essa era uma rica viúva pobre e ela recebeu boa apreciação do
próprio Jesus – o que ela deve ter ouvido. Aparentemente Jesus
estava tão próximo que ela foi capaz de ouvir o que se passava entre
Jesus e Seus discípulos.
Esse encontro ocorreu na metade da última semana da vida de
Jesus, justamente poucos dias antes da crucificação. Isso deve ter
trazido encorajamento ao coração de Jesus, ver a fé dessa mulher, e
deve ter sido encorajador para ela ouvir o que Jesus disse.
Leiamos Marcos 12:41 a 44.

n otas & notÍCias

DIA 03 DE ABRIL - BATISMO
NA CONGREGAÇÃO EM PATACAS

O Evangelista Giuvan Cardoso acompanhou a celebração dos batismos
realizados em Patacas, onde o Pr. Daniel Stowell tem dado prosseguimento ao trabalho do Pr. Cosmo. As notícias daquele campo são de
crescimento numérico e também de compromisso espiritual.

ENCONTRO DOS AMIGOS DE SIÃO

Com o tema “Por que Amamos Israel”, celebramos o nosso primeiro
Encontro dos Amigos de Sião, de 2011. O Diácono Rômulo esteve à
frente da programação. O próximo encontro será no dia 04 de maio.

AGENDA DA IGREJA

24 (domingo) • 07h: Culto da Ressurreição
Coral Cristo é Vida: Cantata “O Messias”
– Café da Manhã Ágape
30 (sábado) • 19h: Programação da Mocidade
• 19h: Encontro de Casais (IUPI+CEU)
• 19h: Reunião Dorcas – Casa da irmã Socorro

2011

abr

QUARTA-FEIRA – DIA DE AJUDA MÚTUA

A partir das 16 horas até 21 horas, há sempre pastores, evangelistas,
casais, senhoras e jovens de nossa igreja à disposição para uma boa
conversa e aconselhamento.

PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS

A nossa irmã Socorro está precisando da ajuda de irmãos que possam
levá-la e/ou trazê-la para as sessões de tratamento no Instituto do
Câncer, às terças-feiras, pela manhã. Se você tem carro e pode
disponibilizar um tempo para levá-la às 7 horas,
ou trazê-la de volta por volta das 11 horas (ela liga avisando),
fale com a Marlúcia e agende o seu dia.

INFORMISSÕES
I greja B atIsta F undamentalIsta C rIsto

é
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Av. K, nº 911 - Planalto da Barra - Fortaleza - CE
Telefones: (85) 3286.3330 (Secretaria) - 8841.3710 (Pr. José Nogueira)
Jornalista Responsável: Mariana Cadete - MTB-CE 01820-JP
Boletim interno, semanal e gratuito • Tiragem: 500 cópias • www.cristoevida.com

