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Louvamos ao SENHOR Deus
pelas Celebrações do

DOMINGO DA RESSURREIÇÃO

Coral Cristo é Vida

Cantata de Páscoa: O Messias

Dia 24 de Abril – 7 e 18 Horas

(Após o Culto Matinal tivemos o saboroso Café da Manhã Ágape)

Igreja Batista Fundamentalista Cristo
www.cristoevida.com
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- Pr. José Nogueira -

SOBRE ORAÇÃO
E VIGILÂNCIA ESPIRITUAL
“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na
verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.”
Mateus 26:41

Quanto a exortação de Jesus para vigiar e orar,
vimos que podemos fazer QUATRO coisas:
1 - Precisamos reconhecer a nossa necessidade de ajuda
quando entrarmos em tentação. Não podemos confiar em
nossa força para vencer a tentação.
2 - Precisamos orar: “não nos deixes cair em tentação”
(Mateus 6:13) e nos diz: “Vigiai e orai, para que não entreis
em tentação”. Jesus manda que oremos pedindo –Lhe para
nos guardar da tentação.
3 - Seguir o exemplo de Jesus (João 17:15), e orar pelos
outros também! Fortalecermo-nos mutuamente.
4 - Precisamos aprender a falar, freqüentemente, com nós
mesmos e lembrar das promessas de socorro do SENHOR,
como em Judas, versículos 20 a 25.
Se procedermos fielmente dessa maneira, estaremos
constantemente nos entregando aos cuidados de Deus. Nada
faremos e nada realizaremos sem, antes, buscar Sua vontade.

Tais atitudes nos darão TRÊS grandes bênçãos:
PRIMEIRA: Se praticarmos esses ensinos, receberemos
a graça de Deus, Ele promete ajudar os fracos.
SEGUNDA: Manter um espírito de oração faz parte dos
meios que Deus utiliza para nos preservar. Se estivermos
cientes de nossa necessidade e olhando para Deus para que
Ele nos supra os recursos necessários, seremos cuidadosos
na aplicação, a nós mesmos, dos meios que Deus tem apontado para nossa preservação.
TERCEIRA: Deus nos preservará!

Se confiarmos na promessa de Deus
e orarmos pela preservação:
1) Deus nos guardará de cairmos na tentação ou nos dará
um meio de escape (1 Coríntios 10:12-13): “Aquele, pois, que
cuida estar em pé, olhe não caia. Não veio sobre vós tentação,
senão humana; mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar
acima do que podeis, antes com a tentação dará também o
escape, para que a possais suportar”.
Deus prometeu que nos guardará em todos os nossos caminhos (Salmo 91:11): “Porque aos seus anjos dará ordem a
teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.”
3) Deus nos guiará em Seus caminhos (Salmo 32:8):
“Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir;
guiar-te-ei com os meus olhos.”
4) Deus nos livrará do maligno (Romanos 16:19-20): “Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazome, pois, em vós; e quero que sejais sábios no bem, mas
simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás
debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo
seja convosco. Amém.”
Precisamos depender de Deus continuamente, confiando
em Suas promessas de Deus, pois sabemos que Ele é fiel –
Josué 21:45 (23:14): “Palavra alguma falhou de todas as boas
coisas que o Senhor falou à casa de Israel; tudo se cumpriu”.

Quais são as implicações de ser salvo e perseverar
O texto de 1 João 1:3
a 2:6 nos ensina a como lidar com o pecado:

na luta contra o pecado?

PRIMEIRO: Ter honestidade ao encarar o pecado, não
procurando negar ou minimizar sua presença em nosso
comportamento – Vs. 5, 6, 8 e 10.
1 - Então, não mintamos para os nossos irmãos – Vs. 5-6.
Isto acontece quando procuramos dar uma “boa impressão”,
embora estejamos vivendo em pecado.
2 - Quando começamos a mentir para os outros, terminamos mentindo para nós mesmos – Vs. 8. O pecado é enganador e progressivo. Davi viu isso em sua vida – Salmo 32:1-3.
3 - O mentir sobre o pecado, enganando-nos a nós mesmos,
leva a negar o que a Palavra diz acerca do pecado – Vs. 10.
É terrível ouvir a Palavra e discordar dela, então dizemos que
estamos certos e Deus errado. Nós, verdadeiros, e Deus, mentiroso. Tremo em escrever isto, mas é o que o verso 10 exorta.
SEGUNDO: Saber as conseqüências do viver deliberado
no pecado, mentindo, enganando e discordando de Deus –
1: 6-7, 10 e 2:4.
1 - Perdemos a Comunhão com Deus e com o Povo de
Deus – 1:6-7. Não haverá prazer na oração, logo deixará de
orar. O culto será enfadonho, logo será um crítico. A igreja
ficará para ele como um estorvo, logo ele a deixará.
2 - Perdemos a Palavra de Deus – 1:10. Em breve, ele não
conseguirá mais ouvir o ensino bíblico, pois suas opiniões
erradas taparão seus ouvidos espirituais.

3 - Perdemos o caráter – 2:4. A Bíblia diz que começamos
mentindo e terminamos sendo mentirosos.
Você estuda a Palavra? Você ora por seus irmãos? Você
se congrega e tem comunhão bíblica? Você evangeliza? Você
age como membro, tendo sua importância e funcionalidade?
Seu cônjuge está feliz com o estilo de sua vida? Você está
preservando a fé? Você está obedecendo a Palavra e se
santificando? Você discorda dizendo que essas coisas não
são imperativas?
TERCEIRO: Resolver o problema do pecado em nossa
vida – 1:7, 9; 2:1-2.
1 - Precisamos crer que Jesus nos purifica de todo o pecado – 1:7
Em 1:7 temos o que Jesus faz, e em 2:1-2 temos a base
pela qual Ele realiza: Ele é o nosso Advogado (2:1) e o nosso
Propiciador (2:2).
Ele, como advogado (2:1), nos representa diante do Trono
de Deus, e traz a nossa dívida completamente paga!
Ele é a propiciação pelos nossos pecados (2:2), pois Seu
sangue “cobriu” nossas culpas (o propiciatório era a tampa da
Arca da Aliança que era aspergida com o sangue do cordeiro).
2 - Precisamos confessar nossos pecados – 1:9.
Primeiramente devemos confessar a Deus para sermos
PERDOADOS – 1:9 (“Se confessarmos os nossos pecados,
ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de
toda a injustiça”). O verbo grego “homologuéo” é reconhecer
que pecado é pecado. É julgar nossos atos e admitir diante
de Deus que pecamos, não que fraquejamos, ou falhamos ou
“pisamos na bola”, ou erramos. Confessar é dizer a Deus em
que pecamos contra Ele.
Em segundo lugar, devemos confessar aos irmãos para
sermos CURADOS – Tiago 5:16 (“Confessai as vossas culpas
uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis.
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.”)
QUARTO: Devemos resolver viver vitoriosamente:
1 - Crer que o propósito de Deus é para que não caiamos
em pecado – 2:1a
2 - Decidir obedecer à Palavra sempre – 1:7; 2:3-4 (a base
é o amor – João 14:15).
3 - Resolver firmemente andar como Cristo – 2:5-6. Daniel
resolveu (Daniel 1:8). Paulo resolveu (1 Coríntios 11:1). Proponha você também em seu coração.
Devemos orar para que Deus preserve nossas almas, e
guarde os nossos corações e os nossos caminhos a fim de
não cairmos nas armadilhas da tentação. Precisamos orar
para que a boa e sábia providência de Deus ordene os nossos caminhos de modo que nenhuma tentação imperiosa nos
ataque. Necessitamos orar para que Deus nos dê diligência,
precaução e atitude vigilante em todos os nossos caminhos.
Se aprendermos a orar dessa maneira, com um sentimento
real de que precisamos da ajuda de Deus, experimentaremos
libertação.

LEITURA PARA A CONSAGRAÇÃO

1º de Maio:
Hoje é o Dia das Primícias
“E, se as primícias são santas, também a massa o é;
se a raiz é santa, também os ramos o são”
Romanos 11:16
O princípio é que ao consagrar a Deus as primícias santifica-se
o restante. Temos um exemplo desse princípio em Abraão. Deus
pediu a Abraão as primícias de sua descendência: Isaque. Abraão
consagrou seu primogênito ao SENHOR. E Deus passou a tratar
toda a descendência de Abraão como se todos fossem aquele
primogênito consagrado. Vejamos a mensagem que Deus deu
para Moisés entregar ao Faraó egípcio: “Dirás a Faraó: Assim
diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois:
deixa ir meu filho, para que me sirva; mas, se recusares deixá-lo
ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito.” (Êxodo 4:22-23).
Deus mandou dizer que Israel era seu primogênito (fruto da
consagração das primícias de Abraão), e que se Faraó não o libertasse, então os primogênitos do Egito é que sofreriam. E foi o que
aconteceu. Num registro posterior, no livro de Salmos, observemos como é descrito o juízo divino sobre os primogênitos egípcios:
“E feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas
tendas de Cão” (Salmo 78:51 – ver também 105:36).
Como tratamos as primícias sempre traz conseqüências espirituais. Honrar ao Senhor com a entrega delas traz bênçãos,
mas brincar com Deus no tocante a isto gera disciplina de Deus.
Deus pediu aos israelitas a consagração de todo primogênito:
“Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito; todo
que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de
homens como de animais, é meu” (Êxodo 13:1-2). E explicou a
razão disto: “Também acontecerá que, quando o SENHOR te
houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a
teus pais, quando ta houver dado, separarás para o SENHOR
tudo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que
tiveres; os machos serão do SENHOR. Porém, todo o primogênito
da jumenta resgatarás com um cordeiro; e se o não resgatares,
cortar-lhe-ás a cabeça; mas todo o primogênito do homem, entre
teus filhos, resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: Que é isto? Dir-lhe-ás: O SENHOR nos tirou com
mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que,
endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o SENHOR matou
todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do
homem até o primogênito dos animais; por isso eu sacrifico ao S
SENHOR todos os primogênitos, sendo machos; porém a todo o
primogênito de meus filhos eu resgato” (Êxodo 13:11-15).
Os pais judeus ao consagrarem o primogênito, reconheciam
que ele pertencia ao Senhor e que assim estavam também santificando a Deus o restante de sua descendência.
Portanto, consagremos com alegria as primícias de nossos
ganhos ao SENHOR, e façamos uma verdadeira Celebração de
Consagração das Primícias, lendo Provérbios 3:1-10.

n otas & notÍCias

AGENDA DE MAIO
04 (quarta) • 19h: Encontro dos Amigos de Sião
07 (sábado) • Viagem Missionária ao Assentamento Raposa
14 (sábado) • 08h: Passeio Especial para as Mães: Dia e Almoço
no Hotel Donana (filhos e maridos podem adquirir
os convites e presentear às mães e esposas)
2011
15 (domingo) • EBD e Culto: Celebração da Fundação
do Estado de Israel (14 de maio de 1948)
21 (sábado) • 17h30: Reunião Pastoral com os Noivos
• 19h: Programação da Mocidade
• 19h: Encontro de Casais (IUPI+CEU)
• 19h: Reunião das Dorcas
28 (sábado) • Programação da Mocidade
• Reunião do Ministério Dorcas (externa)

mai

NOSSA PROGRAMAÇÃO SEMANAL
DOMINGO
09h • Escola Bíblica Dominical
16h • Ensaio do Coral
18h • Culto de Adoração e
Pregação da Palavra de Deus

QUINTA-FEIRA
19h • CBD: Evangelismo e
Discipulado de Crianças –
Diácono Luiz Cláudio
19h • Técnica Vocal – Dra. Lucy

TERÇA-FEIRA
19h • Koinonia: Reunião de
oração para toda a família

SEXTA-FEIRA
15h • CBD: Homilética
18h30 • CBD: Grego
19h30 • CTBPL: Panorama
do Antigo Testamento

QUARTA-FEIRA
16h às 21h • Dia de Ajuda
Mútua – Há sempre pastores,
evangelistas e casais de nossa
igreja à disposição para uma
boa conversa
e aconselhamento.

SÁBADO
15h • EBEC
16h • Grupos de Evangelismo
Pessoal
19h • Programação da Mocidade

VIAGEM A ISRAEL EM 2012

O Pr. José Nogueira está organizando uma viagem de
conhecimento e estudo pelas terras bíblicas. Refazendo o roteiro
do Êxodo (Egito), conhecendo os lugares mais importantes de
Israel e terminando em Roma (visitando o local onde o apóstolo
Paulo foi martirizado). O embarque está previsto para o dia
15 de junho de 2012. Se você estiver interessado em fazer parte
dessa excursão, contate com o Pr. José Nogueira
(pastornogueira@bol.com.br ou pelos telefones: 3214-1412 e 8841-3710).

CD E DVD DE MENSAGENS BÍBLICAS
O Evangelista Giuvan está fazendo cópias em CD e DVD de
mensagens e eventos de nossa igreja. E está doando a renda
desse material para a colocação do forro termo-acústico da
Massada. É uma oportunidade que temos de ser edificados,
evangelizar e ainda cooperar com essa obra.

INFORMISSÕES
I greja B atIsta F undamentalIsta C rIsto
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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

