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AGENDE E ORE

Grande Encontro
Amigos de Sião
DIA 23 DE JUNHO

Veremos aspectos históricos (Promessas da Terra)
e proféticos (O Messias) de Israel

Estamos orando e planejando
um Encontro dos Amigos de Sião
que contará com participação de muitas igrejas
conservadoras.
Convocamos toda a nossa igreja
para orar para que o SENHOR Deus de Israel
seja glorificado e engrandecido nesse evento.

IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO
www.cristoevida.com

É

VIDA

A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

Os Crentes e Suas Roupas
Em nossos dois últimos Informissões
trouxemos textos sobre princípios bíblicos
sobre roupas.
Na Primeira Parte tratamos dos seguintes assuntos:
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).
Temos necessidade de usar roupas. Elas nos servem principalmente com o propósito de cobrir a nudez, revelando a nossa
decência. Os que temem a Deus procuram Seus princípios e Suas
instruções sobre como se vestir. Afirmamos nosso compromisso
de que não nos renderemos aos caprichos da moda. Pois 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).

Na Segunda Parte, prosseguimos desenvolvendo
com alguns exemplos:
Ao estudar sobre esse assunto, não queremos ser incoerentes,
nem queremos ser legalistas. Nós não defendemos a santidade
que pode ser medida pelo comprimento da saia, ou pelo tamanho
das roupas de banho. Uma pessoa pode muito bem se cobrir da
cabeça aos pés e ter um coração impuro e viver de forma hipócrita.
Todavia, sabemos que as nossas roupas revelam muito quem
somos e para que nos vestimos. O texto de 2 Reis 1:5-8 é uma
ótima ilustração disso: “E os mensageiros voltaram para ele; e
ele lhes disse: Que há, que voltastes?
E eles lhe disseram: Um homem saiu ao nosso encontro, e nos
disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz
o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes
consultar a Baal-Zebube, deus de Ecrom? Portanto da cama, a
que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás.
E ele lhes disse: Qual era a aparência do homem que veio ao
vosso encontro e vos falou estas palavras?

E eles lhe disseram: Era um homem peludo, e com os lombos
cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias!”
O rei Acazias, pelas palavras e pela descrição da roupa que
usava o homem, pôde identificar de quem se tratava: Ele falava
e se vestia como profeta, só poderia ser o profeta Elias. Assim,
os filhos de Deus precisam de bom senso, simplicidade, bom
gosto, mas também de decência e modéstia, no vestir. A nossa
aparência é primeiro testemunho que damos, portanto servem
como um cartão de apresentação para a mensagem que será
proferida com as nossas palavras. E nisto todo crente deve ter
bastante cuidado e glorificar ao SENHOR.

Hoje quero apresentar e desenvolver dois textos bíblicos:
I – 1 PEDRO 3:3-6
O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos,
no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos;
4
Mas o homem encoberto no coração; no incorruptível traje de
um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.
5
Porque assim se adornavam também antigamente as santas
mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos
seus próprios maridos;
6
Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe senhor;
da qual vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo
nenhum espanto.
3

Pedro nos ensina princípios bem práticos e fáceis de serem
compreendidos:
1) Não proíbe enfeites ou adornos: Quando a palavra inspirada por Deus estabelece que “enfeite não seja o exterior” quer
dizer que não sejam os enfeites suas fontes de beleza, mas sim
o interior, as virtudes e atitudes. Por exemplo, quando a Palavra
exortava a Israel a não pôr sua confiança em seus cavalos e
exércitos, não estava proibindo Israel de ter exércitos e cavalos.
Mas, que não fosse isso sua segurança, mas sim o SENHOR. Da
mesma forma, numa mesma estrutura, é dito sobre os enfeites e
adornos. Podem ser usados, mas que não sejam eles a preocupação de sua beleza, mas sim o seu interior – vs. 4
2) O texto exorta quanto ao exagero: As santas mulheres do
Antigo Testamento eram bonitas e usavam adornos (Gênesis
12:14 e 24:53), mas elas são elogiadas por suas qualidades –
vs. 5 e 6.
3) A Bíblia estabelece que roupas bonitas e jóias formosas são
inúteis e ridículas se não forem acompanhadas de qualidades e
virtudes – Provérbios 11:22.
Assim, nós como crentes devemos nos preocupar em ficar
“bonitos” primeiramente diante de Deus, por ter uma fé admirável,
um bom testemunho, em cumprir bem nossos papéis (de marido,
de esposa, de pais, de filhos, de irmãos em Cristo, de membros
da Igreja do Senhor Jesus, de filhos e filhas do Rei Jesus).
II – 1 TIMÓTEO 2:8-10
Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando
mãos santas, sem ira nem contenda.
9
Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje
honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro,
8

10

ou pérolas, ou vestidos preciosos,
Mas (como convém a mulheres que fazem profissão de servir
a Deus) com boas obras.

1) Vivamos sempre com consciência que estamos diante do
Rei – Vs. 8
Diante do rei, o servo erguia suas mãos, era sinal que estava
desarmado, que o respeitava, e que seria breve (um homem de
mãos levantadas não agüenta ficar muito tempo nessa posição).
O crente está sempre perante seu Rei, que, portanto, sua vida
seja limpa, reverente e sincera (sem hipocrisias). Diante de Deus
devemos viver, sem iras, sem subterfúgios, sem contendas e
sem falsidade.
2) As nossas roupas devem obedecer a três princípios – Vs. 9:
Primeiro: Traje honesto – A palavra grega usada por Paulo
foi “kosmios” que significa “pronto, bem arrumado, moderado,
modesto”, ou seja, sem exageros, sem exibição de orgulho, mas
com humildade. O Espírito Santo emprega a palavra certa: a roupa
deve revelar honestamente quem somos. É por isso que prostitutas e garotas de programa usam mini-saias, tomara-que-caia,
calças apertadíssimas, decotes extravagantes e cóes baixíssimos.
Podemos criticá-las por suas imoralidades, mas elas estão sendo
honestas no vestir, pois suas roupas revelam quem elas são. Por
isso, a mulher cristã não usa tais roupas, pois suas roupas são
honestas, e revelam quem elas são, a Quem elas servem, e a
Quem elas glorificam.
Segundo: Com Pudor – Novamente nos admiramos com a
palavra usada pelo Espírito de Deus, pois conota a vergonha (o
pudor) que as mulheres crentes possuem de forma inata, pois
nasceram de novo e têm uma nova natureza. A palavra, segundo
Trench (talvez o melhor erutido em Grego do N.T.) revela que
elas sentem repugnância ao se vestirem de forma desonrosa. Às
vezes as pessoas não entendem porque não permitimos biquínis
em nossos passeios e retiros (e recomendamos que não usem
em seus passeios e lazer). Mas, é porque o princípio de Deus é
que as roupas servem para cobrir a nudez, enquanto o mundo
está usando as roupas para mostrar e realçar a nudez. A quem
nos submeteremos?
Terceiro: E modéstia – Às vezes traduzida por sobriedade,
modéstia exibe quem é ou está sóbrio (diferente do bêbado que é
ridículo e palhaço). Ser modesto e sóbrio é vestir a roupa certa no
lugar certo. Há roupa para prática de esporte, roupa para usar-se
em casa, roupa para passeio, roupa social para compromissos
mais sérios. Ser modesto é saber usar roupas com honestidade
e pudor nos lugares certos. Bermudas são roupas excelentes
para passear, ir à praia, mas são inapropriadas para um Culto.
Calças ‘lego’ são boas para academia e práticas esportivas, mas
ridículas em shoppings, igrejas, etc. Assim também, como um
terno é ridículo numa praia (que princípio bíblico foi quebrado?
Está honesto? Com pudor? Mas, tornou-se extravagante, chamou
atenção, quebrou o princípio da modéstia).
Lembremos de que sempre o Espírito Santo insiste
na beleza interior!

LEITURA PARA A CONSAGRAÇÃO

Mordomia: Um Princípio de Vida
Em nossas últimas leituras temos ensinado e exemplificado a doutrina da Mordomia Bíblica na área de finanças, e
temos deixado bem claro o princípio bíblico de devolver ao
SENHOR Deus, de tudo o que Ele nos dá, a décima parte,
pois pertencente a Ele.
1 - Porque cremos que é bíblico – não há na Bíblia que o
percentual mínimo de devolução a 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.
2 - Porque toda a liderança de nossa igreja é dizimista. Somos uma liderança que procura dar exemplo em nossas vidas
de nosso compromisso com a Palavra de Deus. Requeremos
isso de todos os que são chamados para liderar, quer sejam
pastores, evangelistas, diáconos, líderes de departamentos,
responsáveis por ministérios. Cremos que devemos ser exemplo do rebanho (1 Pedro 5:3).
3 - Porque a nossa Igreja tem esse princípio em seus Estatutos e em nosso Pacto de Membrezia: “Comprometo-me,
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”.
4 - Porque cremos que, conforme a Bíblia, os dízimos devem ser recolhidos à Casa do Tesouro, ou seja, à tesouraria
da instituição (templo, no A.T.; e à igreja local, no N.T.), como
forma de devolver ao SENHOR,. Não podendo ser “administrado” pelo crente individualmente, mas pela igreja – que é a
Casa do Senhor (1 Timóteo 3:15).
5 - Porque cremos que obedecer a Deus é libertador e fonte
de bênçãos em nossas vidas. Provérbios 11:24 estabelece
“o que retém mais do que é justo, é para a sua perda”. Ou
seja, aquele crente que não devolve os dízimos a Deus não
lucra com isso, pois acaba perdendo.
6 - Porque a fidelidade nos dízimos mostra claramente a
nossa fé em Deus e compromisso com a obra de Deus. Foi
por isso que, em Malaquias 3:16-18, o SENHOR deixou claro
que isto marcaria quem realmente serve ou não serve a Ele.
7 - Porque, em toda a Bíblia, Deus promete bênçãos para
os que são fiéis. Assim, deixar de ensinar esse princípio seria
privar de bênçãos o povo de Deus.
Leiamos 2 Coríntios 9:6 a 15.

n oTAs & noTÍCIAs

AGENDA DA IGREJA • MÊS DE JUNHO
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

2011

jun

04 (sábado) • 17h30: Chá de Baby da Eriedna
05 (domingo) • 09h: Celebração da Ceia do Senhor –
Dia das Primícias
11 (sábado) • 19h: Mocidade: Dia dos Enamorados
18 (sábado) • Viagem Missionária ao Assent. Raposa – Sta. Quitéria;
• 19h: Reunião do Ministério Dorcas; Encontro de Casais.
23 (quinta) • A partir das 18 horas – Encontro dos Amigos de Sião
Grande Encontro – Especial.
* O encerramento do semestre letivo do CBD/CTBPL será no dia 01
de julho (sexta-feira).

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

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.

POSSE DO PR. VICTOR BRUNO

Será no dia 28 de maio a posse do Pr. Victor Bruno e
Ladynha na Igreja Batista Regular de Várzea Alegre, Ceará.
Parabenizamos os nossos irmãos em Cristo e oramos por um
ministério pastoral frutífero, sendo fiel ao Senhor,
zeloso na fé e comprometido com Missões.

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

