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Encontro

Amigos de Sião
Dia 04 de Maio

O 2º Encontro
dos Amigos de
Sião de 2011
contou com
a direção
do diácono
Rômulo, louvor
com Samuel
e Paula e
mensagem
do Pr. José
Nogueira.

TEMA DO ENCONTRO:

As Modernas
Guerras de Israel

Guerra do Suez – 1956: Vitória de Israel
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Princípios Bíblicos
Sobre as Roupas - Parte I
Voltamos a tratar sobre princípios bíblicos acerca de
nosso vestir. Faremos um resumo dos dois textos que
foram impressos nos Informissões. Depois daremos
continuidade ao tema. Sabemos que, assim como
a boca fala do que está cheio o coração (Mateus
12:34), as nossas roupas revelam o nosso íntimo.
As roupas que escolhemos vestir servem muito
mais do que aquecer ou proteger nosso corpo. Elas
retratam também nosso senso de valores, como
está o nosso interior, e nossa ética.
Desde a Queda do Homem, no Jardim do Éden,
o SENHOR estabeleceu a necessidade de nos
vestirmos com princípios de decência. O homem
e a mulher tentaram se cobrir de qualquer jeito,
e cobriram-se com folhas. Porém Deus reprovou
aquelas vestes, pois eram inadequadas. Não
serviam para o propósito estabelecido por Deus.
Então, o próprio Deus os vestiu de forma correta –
usando peles de animais (Gênesis 3:7-10 e 21).
Há preciosas lições aqui. Temos necessidade de usar roupas.
Elas nos servem principalmente com o propósito de cobrir a nudez,
revelando a nossa decência. O mundo cria suas modas, segundo
sua baixa moralidade. Mas, os que temem a Deus procuram Seus
princípios e Suas instruções sobre como se vestir.
Não somos regidos pela moda, somos orientados por Deus e
pelos ensinos da Bíblia Sagrada. A moda sempre quer explorar a
sensualidade, dizendo que isso é normal, mas nós nos opomos a
esse mundanismo. E dizemos que não nos renderemos aos seus
caprichos. Influenciam principalmente as mulheres, querendo
baixar seus decotes, levantar suas saias e explorar as curvas
do corpo. Porém, a Bíblia nos ensina a usar o nosso corpo em
santidade, porque que o SENHOR Deus não nos chamou para a
impureza: “Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação; que vos abstenhais da fornicação;que cada um de vós saiba
possuir o seu vaso (corpo) em santificação e honra; porque não
nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação” (1
Tessalonicenes 4:3,4 e 7).
O apóstolo Paulo ensinou vários princípios sobre como usar
nosso corpo em santidade e de forma a honrar a Deus, e nós
hoje precisamos com toda seriedade aplicar essas instruções na
escolha e no uso de nossas roupas.
O importante para a IBF Cristo é Vida é agradar a Deus, por
estar conforme a Sua Palavra. Foi assim na série de artigos sobre
Mordomia Cristã (estudos sobre Dízimos e Ofertas), e será sempre
a nossa postura em todas as Doutrinas, nos Princípios Bíblicos e
suas aplicações. Pois sabemos que: “...quem despreza isto não
despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o
seu Espírito Santo” (1 Tessalonicenses 4:8).

LEITURA PARA A CONSAGRAÇÃO

As Primícias:
Testemunho para os nossos Filhos
– Giuvan Cardoso –

Em toda a Bíblia somos exortados a praticarmos o que
temos aprendido, como também a ensinarmos aos nossos
filhos. Esse foi um cuidado que Deus teve com o seu povo
Israel. E de uma maneira didática Ele sempre os estava ensinando. Por isso, alguns referenciais eram colocados como
testemunho do que Deus havia realizado no meio do seu
povo. Esses referenciais não eram apenas escritos, mas,
também, demonstrados através de atitudes de obediência,
que serviriam tanto de memórias como de testemunho contra
o povo, caso esquecessem o que Deus havia feito: “Também
as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre
os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa, e
nas tuas portas” (Deuteronômio 6: 8-9).
Assim foi quando Deus estava preparando o povo para sair
da terra da escravidão e entrar na terra prometida: “Estes, pois,
são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou
o SENHOR vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprísseis na terra a que passais a possuir” (Deuteronômio 6:1).
Temos aprendido que devemos honrar a Deus com as nossas primícias, mas o que temos aprendido deve ser também
ensinado aos nossos filhos, porque foi com esse propósito
também que o Senhor ensinou. Podemos ver isso claramente
em Êxodo 13: 8-9: “E naquele mesmo dia farás saber a teu filho,
dizendo: Isto é pelo que o SENHOR me tem feito, quando eu
saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança
entre teus olhos, para que a lei do SENHOR esteja em tua
boca; porquanto com mão forte o SENHOR te tirou do Egito.”
Leiamos Deuteronômio . 6:6-7 e 20-21: “E estas palavras,
que hoje te ordeno, estarão no teu coração; E as ensinarás a
teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando
pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Quando teu filho
te perguntar no futuro, dizendo: Que significam os testemunhos, e estatutos e juízos que o SENHOR nosso Deus vos
ordenou? Então dirás a teu filho: Éramos servos de Faraó no
Egito; porém o SENHOR, com mão forte, nos tirou do Egito.”
Muitas vezes, esquecemos que o princípio das primícias é
um dos ensinos que deve ser passado aos nossos filhos. Não
somente o de consagrar o primeiro dia da semana ao Senhor,
mas, também, desde cedo, ensinar que os primeiros ganhos
devem ser consagrados ao Senhor porque eles Lhe pertencem.
Precisamos ser testemunhas vivas aos nossos filhos,
não só de transformação de vida, mas também de zelo pela
Palavra de Deus. O princípio das primícias deve ser desde
cedo ensinados aos nossos filhos. Mas, para isso, devemos
ser testemunhas da fidelidade do que o Senhor nos ordenou
a fazer com o nosso exemplo.
Leiamos Deuteronômio, capítulo 6.

CONGREGAÇÃO DE SÃO GONÇALO

PR. LUIZ FLOR & FAMÍLIA
Hoje somos em número de 10 pessoas se reunindo regularmente e tendo uma excelente comunhão (Luiz Flor, Valdélia,
Luiz Junior, Luiz Marcos, Luiz Miguel, Seu Messias, Thaynara,
Felipe, Daniel, Ana Kelly).
Reunimo-nos regularmente no dias de 4ª feira (oração e estudo da Palavra de Deus), Sábados (Reunião em que sempre há
um estudo da Palavra de Deu, alguma festa, ou visita a uma de
nossas congregações aqui na região de São Gonçalo).
Nossos cultos dominicais têm sido bem assistidos por descrentes. Temos regularmente uma senhora ainda não crente
que está freqüente aos cultos, lendo a Bíblia em nosso plano
de leitura da Bíblia (já quase terminando Mateus), uma jovem
vindo regularmente aos sábados, uma vez que não pode vir
aos domingos.
Os três novos convertidos (fruto do trabalho direto de meus
dois filhos e de minhas pregações) têm sido desafiados a
evangelizar suas família e convidá-las ao culto na igreja. Há
dois domingos Deus respondeu nossas orações e a família do
recém convertido Daniel esteve conosco na igreja com promessa
de voltar.
É nosso alvo para este ano que Deus nos dê 5 novas pessoas
para a congregação. Deus já nos deu três dessas pessoas e
a quarta tem dado demonstração de já estar com Cristo, logo
quero desafiá-la a tornar pública sua decisão. Queremos batizar
os recém convertidos. Estou preparando-os para isso.
Nossa congregação vive um clima de perfeita paz e unidade
uns com os outros e com Cristo. Fiz um plano de leitura bíblica
e todos estamos perseverando nisto. Inclusive os novos convertidos. É nosso alvo que Deus salve e restaure as famílias
de nossos jovens e dos demais. Para isso nas 4ªs estamos
estudando o que Deus quer sobre a família e orando por ela,
pois a maioria de nossos jovens tem famílias problemáticas.
Sábado, inicio um estudo bíblico cujo conteúdo é: Percebendo
a importância da igreja local; Nosso compromisso com a Membresia; Como escolher uma boa igreja; O relacionamento com a
liderança da igreja; Desempenhando nosso papel de homem e
mulher; A participação nos cultos de adoração; Como usar nossos dons espirituais; Como confrontar uns aos outros em amor;
Como preservar a Unidade do Corpo; E orar uns pelos outros.
Estamos nos reunindo em minha casa, pois nosso terreno
é muito alagadiço e a rua de acesso está cheia de lama. Já
falei com o vice-prefeito, mas ainda não obtive resposta. Mas
tem sido uma bênção. Logo que o período das chuvas terminar
voltaremos a adorar em nosso prédio.
Precisamos de suas orações porque Valdélia irá fazer uma
nova cirurgia (extrair pedra da vesícula) e a situação se agravou
porque ela contraiu um quadro asmático.
Quero que orem agradecendo pela nossa comunhão e crescimento. Agradeço o apoio que tenho recebido em termos de
salários e, sei que se for necessário outro apoio, o terei da sua
parte e de sua igreja local.
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AS MODERNAS GUERRAS DE ISRAEL*
– Pr. José Nogueira –

Vivemos numa época privilegiada. Tenho certeza que estamos ao término da Sexta Dispensação Bíblica: A Dispensação
da Graça (Efésios 3:1-2).
Uma das marcas do fim de uma Dispensação é o fato de
eventos que são característicos da próxima Dispensação começarem a ocorrer dentro da Dispensação atual. Por exemplo,
perto do término da Dispensação da Lei (anterior à da Graça)
alguns eventos da próxima Dispensação começaram a acontecer
(ministério de Jesus Cristo, Sua ressurreição; promessa da vinda
do Espírito Santo, com sinais visíveis de como Ele viria, como em
João 20:22; a Grande Comissão da Igreja, que é dada ainda no
término da Dispensação da Lei). Todos esses acontecimentos se
dão numa espécie de transição, uma vez que a Dispensação da
Graça tem realmente seu início em Atos 2, por ocasião da descida
do Espírito Santo, em Quem todo convertido, a partir de então,
é batizado, selado, feito morada e unido em Cristo para sempre.
Por isso, regozijamos com alguns fatos da Dispensação do
Milênio (a próxima) estarem acontecendo em nossos dias:
1 - O retorno em massa dos judeus para Israel provenientes de todas as partes do mundo – Ezequiel 37:21
“Dize-lhes pois: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei
os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram,
e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra.”
2 - A criação impressionante da nação judaica moderna, em
29 de novembro de 1947, como cumprimento de Isaías 66:8
“Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes?
Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia?
Nasceria uma nação de uma só vez?
Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos.”
Fato esse tão incrível de acontecer e de forma tão espantosa
(num só dia nascer uma nação!) que o escritor judeu Meyer Levin,
em seu livro “Israel – de Abraão a Dayan”, descreveu que no momento em que se transcorria a Assembléia da ONU, um arqueólogo
israelense em Jerusalém, chamado Sukenik, decifrava uma poesia
encontrada juntamente com os manuscritos do Antigo Testamento,
nas cavernas de Cunrã, providencialmente encontrados naquela tão
importante época. No momento que os Estados Unidos voltavam
“sim” para a criação do Estado Judeu na terra de Israel, e a votação atingia os dois terços requeridos para a aprovação, Sukenik
terminava a sua tradução de uma poesia de dois mil anos:
Eu te agradeço, YaHWeH,
Eu fui expulso do meu lar, como pássaro do seu ninho,
Eu fui derrubado, mas ergui-me de novo,
Eu te agradeço, YaHWeH
Meyer Levin, impressionado, escreveu: “Veio então a surpreendente noite em que a voz da eternidade parecia estar falando
naquela casa” (página 231).
*O Estudo completo está disponível em nosso site: www.cristoevida.com
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AGENDA DE MAIO
14 (sábado) • 08h: Passeio Especial com as Mães: Dia e Almoço
no Hotel Donana (filhos e maridos podem adquirir
os convites e presentear às mães e esposas)
15 (domingo) • EBD e Culto: Celebração da Fundação
2011
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)
28 (sábado) • Programação da Mocidade
• Reunião do Ministério Dorcas

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 pelo e-mail: 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.
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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
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