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Nenhuma autoridade
existe sem a permissão de

Deus, e as que existem
foram colocadas nos seus

lugares por ele.
Romanos 13.1





CCaarrttaa ddoo
PPrreessiiddeennttee

Boas Notícias Março 2017

Queridos leitores desta revistinha – seguidores de
Cristo,

A PALAVRA DE DEUS DIZ:

Atos 17.26,27
Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os

lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá.
Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e
talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de
cada um de nós.

“O nosso Deus está no céu; ele faz tudo o que
quer.” Assim diz a Bíblia sobre nosso grande Deus
todo-poderoso em Salmo 115.3! Assim é! É a verdade.
Nosso Deus governa, reina, dirige tudo na história
deste mundo. TUDO! Na época de Josué, Deus
mandou o sol parar no céu e parou! (Josué 10). Jesus
acalmou um temporal no mar! (Mateus 14). Jesus
sumiu do meio dos seus inimigos, sem eles fazerem
nada. (Lucas 4). Multiplicou a comida para mais de
5.000 pessoas de 5 pães e 2 peixinhos. (Marcos 6).
Entregou a si mesmo quando Ele quis (permitiu). (Lucas



22). Deus - Pai, Filho Jesus, e o Espírito Santo – faz
TUDO o que Ele quer, quando, como, e onde Ele quer.
ELE ESTÁ NO CONTROLE DE TUDO, na história deste
mundo, na nossa vida. Que bom é conhecer que temos
um Deus que nos ama tanto e que vai fazer tudo para o
nosso bem.

Tudo é dirigido por Deus para que, ao longo da
história do mundo, possamos conhecer o único
Salvador Jesus. Vamos seguir Jesus mais uma vez nesta
Quaresma para ver como Deus dirige tudo para o
nosso bem.

Chegue comigo ao pé da cruz para ver e louvar o
Salvador Jesus pela obra cumprida de nos salvar do
pecado e nos dar a certeza do perdão, paz e a
esperança da vida eterna no céu.

Graças, Senhor Deus Trino, por controlar TUDO
para o nosso bem. Juntemos com todos os filhos e filhas
de Deus pela fé em louvor sincero e humilde. Sirvamos
a ELE. Amém.

Charles Henry Flunker
Presidente da ILB
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Quero, ó Cristo, meditar
no teu sofrimento.
Do teu trono vem guiar
o meu pensamento.
Possa eu ver, ó meu Jesus,
quão atroz tormento
Exigiu na infame cruz
nosso salvamento.

Faze esta alma contemplar
tuas ansiedades,
Teus grilhões, Jesus, e o mar
de perversidades;
Cuspe, morros e aguilhão,
cravos, cruz e morte.
Meu Jesus! oh! que paixão!
que suplício forte!

Não me faças ver, porém, tua dor somente,
Mas a causa e o grande bem quero ter em mente.
Ah! de tão cruel paixão, meu Senhor amado,
Eu, com minha transgressão, sou o mais culpado!

Se o pecado me acusar que mereço inferno,
Vem minha alma sossegar, Mediador eterno.
Oh! que eu possa sempre crer que por mim sofreste!
E jamais vá me esquecer que por mim morreste.

Faze-me levar a cruz e seguir, contente,
Os teus passos, ó Jesus, húmil e paciente.
Quero amar-te, ó Salvador, como fui amado,
E cantar o teu louvor, grato e consolado.



PPoorr qquuee JJeessuuss ddeeiixxoouu oo ggoovveerrnnoo oo mmaattaarr?? TTiinnhhaa ppeerrddiiddoo oo sseeuu
ppooddeerr??

O propósito de Jesus vir à terra era para viver uma vida sem
pecado, sofrer e morrer para pagar pelos pecados de todos.
Jesus se fez de substituto. Mas, para Ele morrer, precisava de
inimigos.

Muitos judeus que eram líderes da igreja odiavam Jesus e
eram seus inimigos por duas razões. Eles esperavam que o
Messias iria ser um rei poderoso para derrotar o governo
romano e restaurar o reino glorioso igual à época dos reis
Davi e Salomão. E eles tinham ciúmes de Jesus pela
quantidade de pessoas que o seguiam.

Estes inimigos não tinham o poder para mandar Jesus à
morte. Então, conseguiram convencer o governador romano
Pôncio Pilatos a mandar Jesus a ser crucificado. Jesus não
fez um milagre para escapar do seu julgamento ou sua
crucificação porque QUIS morrer por todos nós.

DDeeuuss uussoouu ee aaiinnddaa uussaa
ggoovveerrnnooss ppaarraa ccuummpprriirr
aa ssuuaa vvoonnttaaddee



FFiilliippeennsseess 22..66--88 EEllee ttiinnhhaa aa nnaattuurreezzaa ddee DDeeuuss,, mmaass nnããoo tteennttoouu
ffiiccaarr iigguuaall aa DDeeuuss.. PPeelloo ccoonnttrráárriioo,, eellee aabbrriiuu mmããoo ddee ttuuddoo oo qquuee
eerraa sseeuu ee ttoommoouu aa nnaattuurreezzaa ddee sseerrvvoo,, ttoorrnnaannddoo--ssee aassssiimm iigguuaall
aaooss sseerreess hhuummaannooss.. EE,, vviivveennddoo aa vviiddaa ccoommuumm ddee uumm sseerr
hhuummaannoo,, eellee ffooii hhuummiillddee ee oobbeeddeecceeuu aa DDeeuuss aattéé aa mmoorrttee --
mmoorrttee ddee ccrruuzz..

Há outros exemplos na Bíblia onde Deus influenciou na história
do mundo?

Quando o povo de Deus ficou no Egito por tanto tempo, Deus
usou um rei malvado e seu governo, que fez a vida muito dura
para o povo, para motivar o povo a clamar a Deus por ajuda.
Deus então os libertou da escravidão e os levou à terra
prometida. (O livro de Êxodo na Bíblia, com destaque para os
primeiros capítulos.)

No tempo dos juízes, Deus usou os governos dos países
vizinhos para atacar o povo de Deus que estava esquecendo
dEle, e assim levá-los a retornar a Deus por ajuda. (O livro de
Juízes)

Um governo estrangeiro levou cativo o povo de Deus como
castigo pela sua infidelidade, mas ao mesmo tempo deixou a
Palavra de Deus no país de cativeiro para os reis magos
acharem mais tarde. (2 Reis 17.22,23; Mateus 2.1-5)

Foi profetizado que Jesus nasceria em Belém. Mas seus pais
moravam em Nazaré. Deus usou o governo romano e seu
pedido de impostos e o censo para levar Maria e José a Belém,
e ali Jesus nasceu. (Lucas 2.1-7)



No dia 20 de
Dezembro de 2016
Deus chamou mais
um dos seus servos
para entrar na
glória do céu.
Alvino Silva, o
membro com mais
idade na

comunidade de Estrela de Belém, tinha
sido confirmado na fé no fim de
Dezembro de 1998. Desde aquele dia
foir membro fiel ao Senhor e à igreja.

O apóstolo Paulo foi preso duas vezes pelo governo romano,
só porque ele pregava a Palavra de Deus. A prisão ficava na
cidade de Roma, e ficando lá preso, Paulo teve uma
oportunidade de pregar a Palavra de Deus naquela região.
(Atos 23 - 28)

O mesmo governo romano, tendo um território imenso e
bastante dinheiro dos impostos, construiu boas estradas,
facilitando as viagens de Paulo para pregar a Palavra em toda
esse vasto território. (Atos 19.1)



Se alguém quer me seguir, esqueça os seus próprios
interesses, carregue a sua cruz e me acompanhe.
Marcos 8.34

Nós todos temos na mente um quadro muito claro de
Jesus carregando a sua cruz pesada, com sangue
saindo das feridas nas suas costas, e com a coroa de
espinhos na sua cabeça. É uma figura triste para quem
não conhece bem o Salvador. Até o fiel cristão
estremece quando pensa nEle assim. Mas o cristão
também fica consolado, quando lembra que Jesus quis
fazer isto, e quis completar a obra de salvação por
causa do seu imenso amor por nós.

Mas, o que significa que nós também devemos carregar
as nossas cruzes? Note bem que o versículo primeiro
explica que devemos esquecer nossos próprios
interesses. Quem acredita em Jesus, fica unido com
Ele, e deixa sua vida própria para trás. Ele não mais
faz sua própria vontade, mas em cada ato se
pergunta: - O que faria meu Senhor? Eu quero fazer
igual. Uma coisa tão simples como preparar-se para

MMeeddiittaannddoo nnaa
mmoorrttee ddee JJeessuuss



assistir o culto nos mostra isto. Se pensamos nos nossos
próprios interesses, achamos mil e uma desculpas para
não assistir. Ou estamos cansados, ou temos visitas, ou
temos outros compromissos mais importantes, mas
sempre achamos algo que nos impede de assistir o
culto. Mas quando pensamos: "O que é que meu Senhor
quer?", nós esquecemos dos nossos próprios interesses,
tomamos banho, nos vestimos, e vamos ao culto com
muita vontade.

E parece que às vezes fazer a vontade do Senhor pesa
um pouco. Os vizinhos dão risadas quando deixamos a
festa para assistir o culto. Os colegas nos olham com
desprezo quando recusamos entrar em um pecado
junto com eles. Até os nossos próprios parentes evitam
contato conosco porque somos diferentes. Esta é a cruz
que levamos. Viver uma vida cristã nem sempre é fácil.

Mas no momento em que pensamos em Jesus
carregando a sua cruz, nós recebemos força para
seguir. Ele não desistiu. Ele não virou para outro lado.
Ele completou o sacrifício por nós, para que nós
pudéssemos ter aquela doce certeza: "Eu sou filho de
Deus. O meu lar verdadeiro é o céu. Eu caminho com
Cristo todos os dias até chegar aí."

Que nós nunca cansemos de levar as nossas pequenas
cruzes, e que sejamos fortalecidas ao pé da cruz
enorme e importante de Jesus!



Ele foi até a cruz, tão inocente, para ser
Abandonado pelo Pai do céu, mas tinha que sofrer.

Ele viu que os seus iriam, sim, abandonar.
Ele sofreu por nós a solidão, o substituto ser.
Jesus levou a nossa solidão, o substituto ser.

Ele foi até a cruz, do Pai a vontade aceitou,
Ser humilhado e aí derramar seu sangue, e o cumpriu.

Ele viu que os seus não tinham força pra fazer,
Fazer vontade do seu Pai do céu. para Ele foi prazer.

Jesus obedeceu o Pai do céu, para Ele foi prazer.

Ele foi até a cruz, ao Pai a dívida pagar.
Morreu e nos livrou da maldição, morreu pra nos salvar.

Ele viu que os seus não tinham esperança, não.
No seu amor pagou por todos nós, Jesus, o Salvador.

Ele pagou, e somos livres já, Jesus, o Salvador.
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