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Pois toda a Escritura Sagrada é
inspirada por Deus e é útil para

ensinar a verdade, condenar o erro,
corrigir as faltas e ensinar a maneira
certa de viver. 2 Timóteo 3:16





Carta do
Presidente

Boas Notícias Julho 2017

Queridos leitores desta revistinha ‐ seguidores de
Cristo,

A PALAVRA DE DEUS DIZ:

Hebreus 13.7 Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais,
que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como
eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham.

Salmo 103.2 Que todo o meu ser louve o SENHOR, e que
eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos!

Quando um seguidor de Cristo estuda a Bíblia, a
Palavra de Deus, e também estuda a história do mundo
que Deus criou, ele só acaba louvando a Deus pelas
muitas bênçãos imerecidas que temos recebido na nossa
vida.

A história do mundo é muito triste, pelos muitos
pecados cometidos contra nosso Deus de Amor.
Ouvimos das histórias de guerras entre nações por
causa da ambição má, com a morte de muita gente. E o



pior é que a história do mundo nos conta como muitas
pessoas e até nações tem rejeitado o Deus verdadeiro,
Pai, Filho, e o Espírito Santo. E quantas religiões do
mundo têm rejeitado a salvação gratuita pela fé no
grande sacrifício de Jesus na cruz!

MAS, Deus nunca tem abandonado o seu povo.
Quando era necessário para preservar a verdade neste
mundo Ele tem levantado lutadores da Verdade ‐
soldados de Cristo – para restaurar a verdade que cada
pecador precisa. Um destes lutadores era Dr. Martinho
Lutero. Quando ele, pela graça de Deus achou a verdade
claramente e simplesmente explicada em Romanos
3.23,24, ele lutou tanto, tanto, não desistindo, para que
até hoje nós possamos ouvir a verdade sobre os nossos
pecados e a nossa salvação gratuita pela fé na obra de
Cristo.

Este ano ‐ 2017 – lembramos, comemoramos e
celebramos 500 anos da data quando Deus começou a
luta para restaurar a verdade por meio de Lutero.
Querem saber mais sobre esta luta, busque na internet:
31 de Outubro de 1517 – A REFORMA.

Estamos lembrando, Senhor, e dando‐te graças, pela paz que
temos pela verdade sobre a nossa salvação eterna. Ajuda‐
nos a continuar nesta luta por viver a vida que te agrada.
Amém

Charles Henry Flunker
Presidente da ILB



Aos Pastores

2 O bispo deve ser um homem que

ninguém possa culpar de nada. Deve ter

somente uma esposa, ser moderado,

prudente e simples. Deve estar disposto a

hospedar pessoas na sua casa e ter

capacidade para ensinar. 3 Não pode ser

chegado ao vinho nem briguento, mas deve

ser pacífico e calmo. Não deve amar o

dinheiro. 4 Deve ser um bom chefe da sua

própria família e saber educar os seus

filhos de maneira que eles lhe obedeçam

com todo o respeito. 6 O bispo não deve

ser alguém convertido há pouco tempo; se

for, ele ficará cheio de orgulho e será

condenado como o Diabo foi. 9 Deve se

manter firme na mensagem que merece

confiança e que está de acordo com a

doutrina. Assim ele poderá animar os

outros com o verdadeiro ensinamento e

também mostrar o erro dos que são contra

esse ensinamento (1 Timóteo 3.2,3,4,6; Tito

1.9).



Os deveres de
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Então: qual o consolo e o

estímulo para o Pastor: saber

que está à caminho, junto

com os demais Irmãos na fé,

em direção à Pátria Celeste,

onde Jesus Cristo foi

preparar uma morada eterna

junto dEle!
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Aos ouvintes da Palavra

14 Assim o Senhor mandou também que aqueles que
anunciam o evangelho vivam do trabalho de anunciar
o evangelho (1 Coríntios 9.14).

6 A pessoa que está aprendendo o evangelho de Cristo
deve repartir todas as suas coisas boas com quem a
estiver ensinando. 7 Não se enganem: ninguém zomba
de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que
colherá (Gálatas 6.6-7).

Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja
merecem pagamento em dobro, especialmente os que se
esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão.
18 Pois as Escrituras Sagradas dizem: “Não amarre a
boca do boi quando ele estiver pisando o trigo.” E dizem
ainda: “O trabalhador merece o seu salário” (1 Timóteo
5.17,18).

12 Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que
trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram
escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. 13
Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor, por
causa do trabalho que fazem. E vivam em paz uns com
os outros (1 Tessalonicenses 5.12-13).

17 Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens,
pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de
vocês porque sabem que vão prestar contas disso a
Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com
alegria; mas, se vocês não obedecerem, eles trabalharão
com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada
(Hebreus 13.17).



Os deveres dos
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Aos governos

1 Obedeçam às autoridades, todos vocês.

Pois nenhuma autoridade existe sem a

permissão de Deus, e as que existem

foram colocadas nos seus lugares por ele.

2 Assim quem se revolta contra as

autoridades está se revoltando contra o

que Deus ordenou, e os que agem desse

modo serão condenados. 4 Porque as

autoridades estão a serviço de Deus para

o bem de você. Mas, se você faz o mal,

então tenha medo, pois as autoridades, de

fato, têm poder para castigar. Elas estão

a serviço de Deus e trazem o castigo dele

sobre os que fazem o mal (Romanos

13.1,2, 4).
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Aos cidadãos

Deem ao Imperador o que é do Imperador e deem a
Deus o que é de Deus. (Mateus 22.21).

É por isso que você deve obedecer às autoridades;
não somente por causa do castigo de Deus, mas
também porque a sua consciência manda que você
faça isso. 6 É por isso também que vocês pagam
impostos. Pois, quando as autoridades cumprem os
seus deveres, elas estão a serviço de Deus. 7
Portanto, paguem ao governo o que é devido.
Paguem todos os seus impostos e respeitem e
honrem todas as autoridades. (Romanos 13.5-7).

Em primeiro lugar peço que sejam feitos orações,
pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor
de todas as pessoas. 2 Orem pelos reis e por todos
os outros que têm autoridade, para que possamos
viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a
Deus e respeito aos outros. 3 Isso é bom, e Deus, o
nosso Salvador, gosta disso. (1Tmóteo 2.1-3).

Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos
que governam e das autoridades, que sejam
obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é
bom. (Tito 3.1).

13 Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda
autoridade humana: ao Imperador, que é a mais
alta autoridade; 14 e aos governadores, que são
escolhidos por ele para castigar os criminosos e
elogiar os que fazem o bem. (1Pedro 2.13-14).
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Uma oração pelo país

Minha Pátria, o povo meu, Quero ver ao pé da cruz,
Suplicando, ó Pai do céu, O perdão por meu Jesus.

Guia todos os que estão Investidos de poder,
E os direitos da Nação Faze-os sempre defender.

Guarda os lares da Nação Com o teu poder, Senhor.
Que o Evangelho do perdão Neles brilhe com fulgor.

Nos que agora em Cristo creem, Cria vera compaixão
Pelas almas que não têm Esta fé na salvação.

Enriquece os corações De humildade, paz e amor;
Multiplica as orações Contra a guerra, fome e dor.

Pelo solo rico e bom Te louvamos, Criador;
Mas pedimos outro dom: Confiança em teu favor.

Tudo, enfim, ó Pai do céu, Te entregamos sem temor;
Glória, pois, ao nome teu Por teu infinito amor! (HL 512)
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