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AO REBANHO DE DEUS

PR. JOSÉ NOGUEIRA

SALMOS MESSIÂNICOS

SALMO 2 - A LUTA CONTRA
O UNGIDO DE DEUS
Estamos estudando em
nossa EBD (Classes de Jovens
e Adultos) os Salmos Messiânicos: Os SALMOS que
profetizam sobre Jesus Cristo,
como o Ungido (o Messias de
Israel). Esses Salmos podem
falar do Ministério de Jesus,
de Sua Humilhação e/ou de
Sua Excelsa Glória!
Consideramos essencialmente MESSIÂNICOS os Salmos que são citados em o
Novo Testamento se referindo diretamente a Jesus. Por
exemplo, os versos 1 e 2 são
citados em Atos 4:25 e 26, e
no versículo 27 é explicado
que se referem a Jesus! Assim,
um bom tema para esse Salmo
seria:
A VITÓRIA DO MESSIAS
DE ISRAEL
I – NO PERÍODO DA IGREJA
– Vs. 1-3
A Bíblia assegura que o
Reino de Deus já é presente,
mas se estabelece na Terra de
forma invisível e se concretiza
no coração dos que creem. Porém, nesse período o homem
e seus governos alienados
e em rebelião contra Deus
maquinam o domínio e se iludem em seus planos de achar
que são os donos do mundo,
ignorando ao SENHOR. Esse é

o tempo da Dispensação da
Graça!
II – NO PERÍODO DA GRANDE TRIBULAÇÃO – Vs. 4 e 5
Após o ARREBATAMENTO
DOS SALVOS (1 Tessalonicenses 4:13-18) , começará o DIA
DA VINGANÇA DO NOSSO
DEUS (Isaías 61:2B). O Livro
de Apocalipse, Capítulos 5 a
19 descrevem os mais severos juízos de Deus em forma
de catástrofes sobrenaturais,
misérias, doenças e flagelos
nunca vistos antes – é que o
mundo rebelde estará maduro
para o juízo!
III – NO PERÍODO DO MILÊNIO – Vs. 6-9
Após a Grande de Tribulação de 7 anos, o Senhor Jesus,
o Messias de Israel, voltará
com a Sua Igreja (Judas – vs.
4) e implantará o Seu Reino
de Mil Anos.
Quando soberanamente
Jesus reinará de Sião sobre
toda a Terra!
IV – NO CONVITE GRACIOSO DO REI – Vs. 10-12
Após apresentar Seu Programa e Cronologia da Vitória,
o Rei misericordiosamente
convida os homens para se
entregarem e se reconciliarem
com o SENHOR!
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Culto Matutino - Leitura Devocional

RÔMULO & DIANA KARLA

PEDRAS VIVAS X
PEDRAS MORTAS
“Vós também, como pedras
vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para
oferecer sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por Jesus
Cristo” - 1 Pedro 2:5.
Em Israel, podemos ver em
muitos locais os vários cenários
de coisas e do cotidiano das
épocas bíblicas: uma prensa
de oliva, uma prensa de grãos,
um lagar, um lugar de malhar
o trigo, uma sinagoga milenar,
etc. E sempre nos impressiona
a PEDRA ANGULAR, a pedra
central no topo do arco. Ela é
quem sustenta e segura toda
a estrutura do arco, sem ela a
construção desaba. E o mais
interessante é que Jesus é
chamado de Pedra Angular:
“Diz-lhes Jesus: Nunca lestes
nas Escrituras: A pedra, que
os edificadores rejeitaram,
essa foi posta por cabeça do
ângulo [angular]; pelo Senhor
foi feito isto, E é maravilhoso
aos nossos olhos?” – Mateus
21:42.
É sempre bom lembrar a
lição das pedras. Somos chamados, em 1 Pedro 2:5, de
Pedras Vivas. Pois as Pedras
Mortas são as pedras brutas,
naturais, tal como estão na
natureza. Mas, quando se retira
uma pedra assim, e trabalha-se
nela, cortando-a, burilando,
tirando os defeitos e raspando
as imperfeições, para que ela

seja colocada numa construção
– ela se torna uma pedra viva!
Desafiador é pensar que a
pedra morta precisa ser cortada, tirada do seu antigo ambiente, tem que ser lapidada,
burilada, para que possa se
encaixar no lugar em que o
construtor quer lhe colocar,
para que ela seja útil.
Assim devem ser os que
creem em Cristo: são retirados
do mundo, e precisam ser
trabalhados pelo SENHOR,
para que sejam pedras vivas
- terem uma função dentro do
Corpo de Cristo, que é a Sua
igreja local.
Por isso temos que deixar
o SENHOR trabalhar em nossa
vida, há mondrongos, defeitos
e imperfeições grosseiras, que
precisam ser “talhadas”.
E o formão do SENHOR,
ao bater para aplanar nossas
vidas, pode doer – mas é necessário. Ele precisa muitas
vezes remover coisas que impedem nosso encaixe e nosso
“funcionar” para a missão que
nos deu.
O buril (ou o formão) do
SENHOR em nossas vidas pode
até doer, mas é necessária para
o nosso aperfeiçoamento – são
para extrair o que não Lhe
agrada, a fim de sermos para o
louvor da Sua glória!
Leitura Anual e Sistemática das Escrituras: Ezequiel
18:1-20
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Leitura para Consagração - Culto Vespertino

PR. LÚCIO & ROSÂNGELA

AS PRIMÍCIAS NO
NOVO TESTAMENTO
Os escritores do Novo Testamento fizeram belíssimas aplicações das figuras e símbolos
do Antigo Testamento. As aplicações servem para fortalecer
as doutrinas da Nova Aliança
que estavam pré-figuradas nos
dias do Velho Testamento. Não
estavam tentando retroceder
ao passado, e sim queriam
esclarecer as figuras que Deus
havia projetado por intermédio
daqueles princípios praticados:
“Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não
a imagem real das coisas...”.
– Hebreus 10:1a
A sombra é diferente da
imagem real que a projeta.
Assim também, o que se via nas
ordenanças da Velha Aliança
eram características similares
aos princípios que Deus revelaria nos dias da Nova Aliança.
O cordeiro sacrificado na Lei
de Moisés foi apontado como
uma figura (ou sombra) de Jesus que veio morrer em nosso
lugar (João 1:29). A oferta de
incenso representou a oração
dos salvos (Apocalipse 5:8). Foi
com esta intenção (de aplicar as
figuras) que o apóstolo Paulo
fez a aplicação espiritual da Lei
das Primícias no Novo Testamento: “Mas se as primícias
são santas, também a massa o
é; e se a raiz é santa, também
os ramos o são” – Romanos
11:16
Os israelitas receberam do
próprio Deus a ordem de consagrar a Ele os primeiros frutos

do ventre de suas mulheres,
do ventre de seus animais e
também dos frutos da terra.
Na hora da colheita, o primeiro
feixe pertencia a Deus e deveria ser apresentado perante o
SENHOR pelo sacerdote numa
oferta de movimento. Portanto,
Paulo estava ensinando que ao
santificar a primeira parte (a
mais importante) você santifica também o resto que vem
depois dela. Quando alguém
santificava as primícias (primeiros frutos) santificava também
tudo o que seria feito depois.
Se a raiz for santificada, os
ramos e tudo o que surgir depois dela também serão santificados. Este era o entendimento
recebido da Lei: Se santificassem ao SENHOR as primícias
de sua renda, estavam santificando o restante que ficava em
suas mãos. Deus poderia fazer
com que se enchessem fartamente seus celeiros (bênçãos
de retribuição)! Isto responde o
que são as primícias, como nos
mostra o poder que elas tem de
santificar o ofertante.
Quando Deus é colocado
em primeiro lugar e quando
lhe ofertamos o melhor, nós
é que saímos ganhando, pois
somos mais abençoados pelo
SENHOR!
Leitura Anual e Sistemática das Escrituras: Ezequiel
18:21-32
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NOTAS & NOTÍCIAS

10 ANOS DO TRABALHO MISSIONÁRIO

ASSENTAMENTO PICOS
SANTA QUITÉRIA

Nossa Congregação no Assentamento Picos, em Santa
Quitéria, celebrou na semana
passada seu 10º Aniversário de
início de trabalhos missionários
e evangelísticos.
A Missionária Janeide foi
quem iniciou aquele trabalho
no interior de Santa Quitéria, e
tivemos a bênção de testemunhar a conversão de dezenas de
pessoas.
Eles continuam firmes na
construção da Massadinha (seu
templo) e resolutos em daqui a
alguns anos fundarem a Igreja
Batista Fundamentalista Palavra

da Vida, baseado em Filipenses
2:16.
Hoje aquele trabalho está
sendo liderado pelo Seminarista
Rafael Alves com o auxílio da
Missª Janeide, e já iniciaram um
novo trabalho em Lisieux, uma
cidade próxima dos Assentamentos.
As Celebrações de Aniversário
aconteceram no sábado e domingo, o Evang. Giuvan e família, o
Diácono Melo, e muitos irmãos
estiveram presentes ajudando e
prestigiando aquele maravilhoso
tempo de Ações de Graça.
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NOTAS & NOTÍCIAS

AGENDA DE SETEMBRO
Dia 1º (Dom) – 9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
Dia 02 (seg) – 19 h: Encontro dos Amigos de Israel
Dias 02 a 04 (seg à qua): Projeto Prega a Palavra (para os inscritos)
Dia 08 (Dom) – 18 horas: Teremos uma Programação em
Homenagem aos Vovôs e Vovós – Tragam seus vovôs e seus netos!
www.cristoevida.com
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