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MANCHETE DE UM JORNAL DE ISRAEL

MEU BOM AMIGO
PRESIDENTE JAIR

Com frases de muita amizade e respeito, o
Presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, foi recebido em Israel pelo Primeiro-Ministro Israelense
Benjamin Netanyahu, que disse que Bolsonaro era
um”bom amigo que ama Israel!”
Bolsonaro, por sua vez, começou seu primeiro
discurso em Israel com uma frase em Hebraico: ANI

HOREV ISRAEL (EU AMO ISRAEL!)
Bolsonaro fez História pois foi o primeiro Chefe
de Estado a ir para o Muro das Lamentações acompanhado por um Primeiro Ministro de Israel
Oremos para que essa aproximação dos países e
a amizade de seus líderes possam favorecer a pregação do Evangelho de Yeshua aos judeus de Israel!
www.cristoevida.com

AO REBANHO DE DEUS

PR. JOSÉ NOGUEIRA

RAZÕES BÍBLICAS PARA RECONHECER
JERUSALÉM COMO A CAPITAL DE ISRAEL
1 - Jerusalém é mencionada
mais de 600 vezes na Bíblia
“Por amor de Sião eu não
sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei” - Isaías
62:1.
Jerusalém é citada 662 vezes
na Bíblia. Não há uma única
menção de Jerusalém no Alcorão. Tudo que os muçulmanos
falam sobre ela ser um local
sagrado para eles, é uma invenção, sem base histórica.

nenhuma ocasião é completa
enquanto não tiverem voltado
para Jerusalém e terem novamente seu Templo Sagrado.
4 - O estado soberano de
Israel estabeleceu Jerusalém
como sua Capital
“Assim diz o Senhor: “Estou
voltando para Sião e habitarei
em Jerusalém” - Zacarias 8:3.
Israel decide sobre seus
assuntos (forma de governo,
moeda, etc.), e tem o direito
de decidir onde é a sua capital.
Colocar embaixada em outra
cidade é um desrespeito à soberania de Israel. É o único país
onde as embaixadas não ficam
em sua capital.

2 - DEUS declarou JERUSALÉM capital de Israel há 3
mil anos
“Porém escolhi a Jerusalém
para que ali estivesse o Meu
Nome, e escolhi a Davi para
que estivesse sobre o Meu povo
Israel.” - 2 Crônicas 6:6.
O rei de Israel não foi eleito
pelo povo nem apontado por
um parlamento. Foi o Deus
quem escolheu Davi como rei
e Jerusalém como a capital do
reino judaico.

5 – Durante toda a sua
História, a presença judaica
permaneceu ininterrupta em
Jerusalém
“Judá será habitada para
sempre e Jerusalém por todas
as gerações” - Joel 3:20.
Todos lembram da prova de
Abraão ao levar seu filho Isaque
ao Monte Moriá (Monte do
Templo) para sacrificá-lo. Foi ali
onde Davi estabeleceu a sede
do Reino, seu filho Salomão
construiu o Primeiro Templo e,
depois da destruição desse, o
Segundo Templo também foi
erguido. Apesar de inúmeras
tentativas de eliminarem os
judeus da Terra de Israel, os
judeus permaneceram fiéis à
cidade de Jerusalém.

3 – Nunca os judeus esqueceram de Jerusalém, nem
mesmo nos exílios
“Que a minha mão direita
definhe, ó Jerusalém, se eu me
esquecer de ti!” - Salmo 137:5.
Faz parte da tradição judaica
lembrar sempre da destruição
do Templo em Jerusalém. Nos
casamentos judeus, o noivo
quebra uma taça e declara: “Se
eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita
murche” - para simbolizar que
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Culto Matutino - Leitura Devocional

EVANG. GIUVAN & JULIANA

HINENI - EIS-ME AQUI!
Nós costumamos cantar o
Salmo 133:
“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!
Esse versículo, em Hebraico,
começa com a interjeição HINÊH, traduzida por Oh!.

para si a indicação, ou chama a
atenção para ele mesmo: Eis-me aqui!
É usada essa expressão
quando Deus fala com uma
pessoa ao convocar e requerer
uma decisão dela.

Qual é o sentido básico
de הנִה
ֵּ (hinêh)?

A resposta da pessoa, usando o HINENI, revela uma disposição para obedecer as diretrizes divinas. Por exemplo, quando Deus perguntou: “Quem há
de ir por nós”, em Isaías 6:8, o
profeta respondeu:
“Hineni, envia-me a mim”!
Ou seja, EIS-ME AQUI, envia-me a mim!

A interjeição hebraica הּנִה
ֵ
(hinêh) funciona como um
indicador ou um chamado de
atenção para uma pessoa, coisa
ou situação.
Normalmente, ela é traduzida como "contemple!", "olhe!",
ou “veja!”.
Em Êxodo 4:14, por exemplo, Deus chama a atenção de
Moisés para o fato de que Arão
estava chegando (“... eis que ele
também sai ao teu encontro”).

Hoje a convocação de Deus
para que façamos a Sua obra
ainda ecoa através da chamada
do profeta Isaías:
“A QUEM ENVIAREI, E
QUEM HÁ DE IR POR NÓS?”

Outro Uso Muito
Interessante!

Que eu e você possamos
responder com um sonoro
HINENI!
Eis-me aqui, SENHOR, usa-me!
Leitura Bíblica Anual e
Sistemática – 1 Samuel 23:1-13

Quando a palavra HINÊH
(eis) é usada com um pronome
de primeira pessoa (EU), ela
fica assim: ( ִי ְננִהhineni) = Eis-me aqui!
Ao usar essa expressão, o autor bíblico basicamente aponta
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Leitura para Consagração - Culto Vespertino

PR. RODOLFO & KELLY

EM QUE ÉPOCA VIVEMOS
E convém lembrar que o
período de Setenta anos é
descrito nas Escrituras como
u m t e m p o q u e c u m p re
profecias e punições históricas
(Jeremias 25:11; Daniel 9:24).
Desde o fim da Segunda
Guerra Mundial, o Islamismo
tem assumido o perverso
intento de exterminar os
judeus. Atualmente somos
testemunhas do projeto
muçulmano de criar o ISIS
como um Estado Islâmico.
Mas, os EUA, a Europa e as
Nações Unidas parecem ter
pouco entendimento do perigo
iminente.
Porém, creio que é
interessante constatarmos
que nesse exato momento
(de tanto significado profético
e de tantos acontecimentos
cruciais), somente os crentes
que estudam e creem nas
Escrituras Sagradas e alguns
judeus tementes ao SENHOR
falam claramente sobre essas
coisas e advertem a esse
mundo surdo e insensível.
Se você entende o que
estamos falando, dê graças
ao SENHOR QUE VIVE E REINA
PARA SEMPRE, pois você é
um dos que o Santo Espírito
tem aberto os ouvidos e
transformado o coração!
Leitura Bíblica Anual e
Sistemática – 1 Samuel 23:1429

O ano de 2015 foi
marcado pelo 70º aniversário
da libertação do campo de
concentração de Auschwitz ,
na Polônia. Estima-se que mais
de um milhão (dos seis milhões
de judeus assassinados) foram
executados ali, pelos nazistas,
entre 1942 e 1945. No dia 27 de
janeiro de 1945, os soviéticos
invadiram Auschwitz e
libertaram os 7 mil prisioneiros
que ainda estavam lá.
O fim de Auschwitz foi
também o fim da Segunda
Guerra Mundial. Esta data,
portanto, marca o fim de um
período de 70 anos muito
significativo para o mundo
inteiro (Alemanha, França, EUA,
Japão, Itália, Inglaterra, Rússia,
Oriente Médio, etc.).
O ano de 2018 também é
importantíssimo no Calendário
Profético, porque marcou os 70
anos de Fundação do Moderno
Estado de Israel. Depois de
quase dois mil anos, o povo
judeu pode finalmente bradar:
Israel VIVE!
E, em breve, Israel vai
comemorar os 70 anos de
Unificação de Jerusalém,
pois em 1967, na Guerra dos
Seis Dias, Jerusalém Oriental
foi reconquistada e toda
Jerusalém, indivisível, é a
Capital de Israel!

4

TEXTO EDIFICANTE

MISSÕES

ATÉ OS CONFINS DA TERRA!
Espírito Santo, crescia em
número.”

Comecemos com o LIVRO
DE ATOS, ali há o registro da
expansão do Evangelho desde
Jerusalém, Judéia e Samaria, e
prosseguindo até aos confins
da terra (Atos 1:8).
O que começou numa
pequena área geográfica,
em trinta anos espalhou-se
pela Ásia Menor, nas grandes
cidades europeias e alcançou
dezenas de milhares de
pessoas. Essa expansão pode
ser observada num padrão de
seis estágios, cada um deles
concluindo com um relatório
de progresso:

3 - Atos 9:32 – 12:24 - Paulo
se converte, Cornélio e os
gentios que estão com ele
em Cesaréia são recebidos na
família de Deus e o Evangelho
se espalha até Antioquia.
Relatório de Progresso: “A
palavra do Senhor crescia e se
multiplicava”.
4 - Atos 12:25 – 16:5
- Apresenta o Evangelho
alcançando a Ásia Menor por
meio da viagem missionária de
Paulo à Galácia.
Relatório de Progresso: “As
igrejas eram fortalecidas na fé
e, dia a dia, aumentavam em
número”.

1 - Atos 1:1 – 6:7 - Fala
sobre o nascimento da Igreja
e a pregação de Pedro em
Jerusalém.
Relatório de Progresso:
“Crescia a palavra de Deus, e,
em Jerusalém, se multiplicava o
número dos discípulos; também
muitíssimos sacerdotes
obedeciam à fé”.

5 - Atos 16:6 – 19:20 - Nesse
ponto o Evangelho chega até
as grandes cidades europeias
como Corinto e Éfeso.
Relatório de Progresso:
“A s s i m , a p a l a v r a d o
Senhor crescia e prevalecia
poderosamente”.

2 - Atos 6:8 – 9:31 - Descreve
a propagação do Evangelho
pela Judeia, o martírio de
Estêvão e a pregação na
Galileia e Samaria.
Relatório de Progresso: “A
igreja, na verdade, tinha paz
por toda a Judéia, Galileia
e Samaria, edificando-se e
caminhando no temor do
Senhor, e, no conforto do

6 - Atos 19:21 – 28:31 O Evangelho atinge o centro
(a capital) do mundo daquela
época, Roma, e Paulo proclama
livremente o Evangelho e
escreve cartas importantes
durante o seu tempo na prisão.
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NOTAS & NOTÍCIAS

AGENDA DA IGREJA
ABRIL

Dia 13 (sáb) – 2º Encontro do Tempero & Comunhão
Dia 21 (Dom) – 8 h: Culto da Ressurreição/Café Ágape
Restaurante: Mocidade
Dia 27 (sáb) – 17 h: Encontro Pastoral com Namorados & Noivos

MAIO

Dia 04 (sáb) – 19 h: Encontro de Casais
Dia 05 (Dom) - 9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
Restaurante: Ministério Dorcas
Dia 06 (seg) – 19 h: Encontro dos Amigos de Sião
Dia 11 (sáb) – Encontro do Tempero & Comunhão
Dia 25 (sáb) – 17 h: Encontro Pastoral com Namorados e Noivos
19 horas: Chá de Panela – Iza e Daniel

JUNHO

Dia 1º (sáb) – 19 h: Encerramento do Semestre: Tempero &
Comunhão (Programação Especial para os Casais)
Dia 02 (Dom) - 9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
Dia 03 (seg) – 19 h: Encontro dos Amigos de Sião
Dia 09 (Dom) – 19 h: Dia do Pastor
Dia 15 (sáb) – 19 h: Noite dos Enamorados
(Ministério de Casais e Mocidade)
Dia 16 (Dom) – 9 h: Assembleia da Igreja
Dias 21 a 23 (sex a Dom) – Congresso de Professores da Bíblia!

JULHO

Dia 1° (seg) – 19 h: Amigos de Sião
CBD – Encerramento do Semestre I
11 a 14 (qui a Dom) – Retiro do Ministério CRISTO É VIDA Kids & Teens
23 a 27 (ter a sáb) – EBJ: Escola Bíblica de Jovens
– com o Pr. Yon Morato: JOVEM, QUEM FAZ A SUA CABEÇA?
Dia 27 (sáb): 17 horas – Abertura da Cápsula do Tempo (2004 a
2019)
Dia 28 (Dom): Celebrações do 35° Aniversário da IBF Cristo é Vida
9 h: Batismos e Celebração da Ceia do SENHOR
18 h: Culto de Ações de Graça e Parabéns!

www.cristoevida.com
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