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A beleza dos joelhos dobrados

Deus criou o ser humano ereto,
mas ele precisa aprender a se curvar, sobretudo, diante do Criador e
diante de seu semelhante. Ele não
tem facilidade para fazer isso. Em
vez disso, ele é naturalmente resistente a qualquer curvatura. Uma
das acusações feitas por Deus a
Israel era a de que “os tendões de seu pescoço
eram de ferro, a sua testa era de bronze” (Is
48.4; Êx 32.9). Essa criatura incur-vável não se
dobra, não se ajoelha, não coloca o rosto no
mesmo lugar onde estão os seus pés. Ela é dura,
teimosa, orgulhosa e obstinada.

O ser humano precisa descobrir a beleza dos

joelhos. Eles substituem os pés na prática da
oração. Quando dobrados, os joelhos diminuem a altura do que ora e aumenta a altura
daquele a quem se ora. É uma reverência aceita por Deus que pode facilitar a oração e a comunhão com ele, desde que o espírito também
esteja dobrado.

Pessoas extremamente necessitadas aproximavam-se de Jesus e punham-se de joelhos
diante dele para suplicar a graça desejada. É o
caso do leproso que pediu ao Senhor: “Se quiseres, podes purificar-me” (Mc 1.40); do pai do
garoto epilético que suplicou: “Senhor, tem
misericórdia do meu filho [pois] ele tem ataques e está sofrendo muito” (Mt 17.14-15); e
também do jovem rico que se ajoelhou em plena rua e perguntou: “Bom Mestre, que farei para
h erdar a vida eterna?” (Mc 10.17).

Precisamos voltar aos joelhos. Para orar, vários personagens da Bíblia punham-se de joelhos. Na dedicação do templo de Jerusa-lém,
“Salomão ficou em pé na plataforma e depois
ajoelhou-se diante de toda a assem-bleia de
Israel, levantou as mãos para o céu e orou” (2Cr
6.13). O escriba Esdras nos conta que “na hora
do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de
joelhos com as mãos estendidas para o Senhor,
o meu Deus, e orei” (Ed 9.5). No caso do profeta
Daniel, lê-se que a mão de alguém o colocou

sobre as suas próprias mãos e joelhos, indicando uma curvatura maior (Dn 10.10). Pouco antes
de morrer apedrejado, Estêvão caiu de joelhos
e bradou: “Senhor não os considere culpados
deste pecado” (At 7.60).

Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso e, depois de os entregar a Deus, “ajoelhou-se com todos eles e orou” (At 20.36). Cena ainda mais bela aconteceu
pouco depois, na cidade de Tiro, a caminho de
Jerusalém. Os cristãos da cidade, suas esposas
e seus filhos acompanharam Paulo até a praia e
todos se ajoelharam para orar, antes de o apóstolo embarcar no navio (At 21.5). Na Epístola
escrita aos efésios, o mesmo Paulo revela: “Por
essa razão, ajoelho-me diante do Pai” e oro
para que “ele os forta-leça com poder, por meio
do seu Espírito” (Ef 3.14-16).

Passagem curiosa é quando Elias “subiu o
alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o
rosto entre os joelhos”. Com a cabeça, o peito e
o ventre totalmente dobrados em cima dos
joelhos, o profeta pediu chuva e ela veio (1Rs
18.42; Tg 5.18).

Na agonia do Getsêmani, Jesus “se afastou
[dos discípulos] a uma pequena distância [de
mais ou menos trinta metros], ajoelhou-se e
começou a orar” (Lc 22.41). Na versão de Mateus, o Senhor “prostrou-se com o rosto em
terra e orou” (Mt 26.39).

No que diz respeito à arte da oração e da adoração, os joelhos estão ociosos. Eles foram
feitos também para se dobrarem diante do Todo-poderoso. Daí o convite: “Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor,
o nosso Criador” (Sl 95.6). Precisamos aprender
a fazer isso para que, na plenitude da salvação,
“ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos
céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua
confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a
glória de Deus Pai” (Fp 2.10-11).
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É a amiga da infância, a inspiração da mocidade, a força da maturidade e o conforto da velhice.

RECIFE—SANTO AMARO

O pecado não pode ser tolerado no meio do povo de Deus
2Reis 10.1-14
Quando lemos estes relatos no A.T., parece-nos uma crueldade e que esse Deus apresentado não é
o mesmo Deus, manifestado em Jesus Cristo, cheio de amor, perdão e tolerância.
Jeú, -significa “Ya(hweh) é o único (verdadeiro))”.
Um chefe militar (9.5).
Se tornou rei de Israel, sendo o único que foi ungido, por Eliseu (9.1-3); cumprindo ordem de Elias
(1Rs 19.16).
O propósito de sua eleição era eliminar o culto a Baal em Israel e pôr fim a dinastia de Onri, e acima
de tudo a casa de Acabe.
Neste trecho que lemos, temos o relato do extermínio das famílias reais de Israel e de Judá, e de
adoradores de Baal.
A preocupação é mostrar o zelo de Jeú, como agente divino. Em remover os descendentes de Acabe e Amazias, que poderiam perpetuar a maldade da oposição a Deus, tanto em Israel quanto em
Judá (v.1-4).
Como para evitar oposição ao seu reinado e dinastia.
Também massacrou os adoradores de Baal em Samaria (v.15-27).
Essas ações foram consideradas excessivas por Oséias (1.4).
Mas isso era um fato comum no Israel dos tempos bíblicos.
Setenta filhos (masculino), poderia ser uma simbologia de uma dinastia inteira. Setenta corresponde ao período entre avô e neto.

 Setenta era número dos descentes de Jacó no Egito (Gn 46.27);
 Número dos que repovoaram a terra com Noé (Gn 10; Nm 11.16);
 O número dos familiares de Gideão (Jz 9.5)
No N.T. a tolerância ao pecado por Deus não mudou, nem seu modo de tratar com os que deixam
ao Senhor e adoram outros deuses.
Esses deuses, diferentemente dos ídolos do passado, na nossa sociedade individualista, comercialista e sexista, adora o ego, as coisas e o corpo, e buscam toda as dádivas dadas por estes “deuses”
aos seus seguidores, independentemente da religião que professam.

 Veja o que o Senhor Jesus declara em (Jo 1.29; 8.21;34)
 E o apóstolo Paulo (Rm 1.18,21,24,26,28; 6.1-2,16,23; 1Co 6.18)
 O escritor de Hebreus (10.26)
 O apóstolo Tiago 1.15
 E Pedro 2Pe 2.9-10,13-15,20-22
Deus é o mesmo “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre” (Hb 13:8).
Deus é Santo e exige que seu povo seja separado e exclusivo (1Pe 1.13-16).
Igreja de Deus é semelhante ao seu Deus, santa, separada para o seu Criador, não conformada ao
mundo, que não é o fim de sua existência.
Ao lermos o A.T. saibamos que por amor e preservação da Sua descendência santa, o Eterno precisa eliminar totalmente o pecado, e o pecado está enraizado na humanidade rebelde.
Douglas Bataglião

N O V O T E M P LO
Irmãos já foram iniciadas as obras no novo prédio da igreja. Já
pagamos R$15.000,00, da reforma. Temos em caixa
R$9.000.00, faltam ainda R$54.000, para serem pagos em 4
vezes. Para a adequação falta ainda previsão para pintura,
equipamentos de banheiro, portas, gesso, material elétrico.
Porisso não podemos descansar. Vamos trabalhar, ofertar com
sacrifício, almoços, sorteios, doações para o bazar, etc.

OREMOS
“Orai sem cessar”
1Ts 5.17

MISSINÁRIOS
Eurico, Elioenai, Jeane
Sérgio Risalva(Egíto)
Elvina, Ruth (G.Bissau)
Barnei,Alessandra(AM)
Josineide(Bokina Faso)
Rosineide(Cabo Verde)
Parceiros em Missão
Capelânia Hospitalar
Ministério Shallom
Projeto Semear
(crianças)- (Bomba do
Hemetério e Sto Amaro).

NOSSA FAMÍLIA
ONU DIZ QUE LEVAR CRIANÇAS AO CULTO
VIOLA DIREITOS HUMANOS
“Educa a criança no caminho em que eve

andar; e até quando envelhecer não se desviará dele”. Se depender de um novo rela-

tório da Organização das Nações Unidas
(ONU), o conselho de Provérbios 22:6 não
deveria ser seguido por pais que levam
seus filhos a cultos.
O documento da ONU divulgado no Reino Unido considera que a
participação de crianças em celebrações religiosas viola os Direitos Humanos.
De acordo com informações da emissora Christian Broadcasting
News (CBN), o Comitê sobre Direitos da Criança da ONU passou a
considerar que é motivo de “preocupação” a condução das crianças a cultos e suas participações em atos religiosos coletivos realizados em escolas, por isso fazer parte “de um caráter amplamente
cristão”.
ASSEMBLÉIAS
Os membros do comitê sugeriram ao governo do Reino Unido
Abreu e Lima(Aumir)
que “revogue as disposições legais para a frequência obrigatória
Camp.Grande(Oliveiros) nas celebrações coletivas [nas escolas]”.
Irmãos Fortaleza
Em outro ponto polêmico, o comitê da ONU expressou sua ex(Valter)
pectativa de que as crianças tenham oportunidade de fazer escoCom.Vida(São Paulo
lhas de forma independente em relação a seus pais no que tange à
Graça e Paz(Jackson)
participação em cultos.
I.Cristã Boas Novas
O documento não passou longe de críticas imediatas. O parla(Marcio-AM)
mentar britânico David Burrowes, defensor do pensamento conservador, disse que o relatório deveria ser jogado na lata do lixo:
“O ato de celebração coletiva não é um exercício de doutrinação.
Serve para reconhecer e respeitar a herança cristã do país, e dar às
NECESSIDADES pessoas uma oportunidade para refletir”, pontuou.
SAÚDE: Jacira; Rose;
“A ONU deveria passar mais tempo fazendo o seu principal traMarinete; Gisélia; Mabalho de prevenção da guerra e do genocídio, ao invés de cutucar
teus, neto do Vado;
o nariz de outros países nas salas de aula”, acrescentou o parlaIsabel, mãe da Dielú;
Sulamita; Manoel Trin- mentar, contrariado.
O polêmico relatório do comitê da ONU traz outras 150 recodade, Marluce, Edithmendações a respeito de acusações feitas contra o Reino Unido
mãe do Emanoel;
sobre supostas violações dos Direitos da Criança, incluindo uma
OUTRAS: Avivamento
para a igreja em nossa proposta de proibição do castigo dos filhos pelos pais em casos de
nação; Emanoel Filipe;
desobediência. (Por Leo Gonçalves - Gospel+)
Pagamento do Prédio
da igreja; Famílias da
igreja; Grupos Familiares; ...

Irmãos, vejam para onde corre o mundo nestes tempos de pósmodernidade e apostasia, onde o principal objetivo é destruir o
Propósito Eterno de Deus, pela destruição da família, seu principal
instrumento. Vamos orar, vigiar e agir em nossas casas pelo ensino
“…,em tudo, porém, se- da Palavra e frequência aos cultos da igreja, inclusive nossas crianças.
Douglas Bataglião

jam conhecidas, diante de
Deus, as vossas petições,
…” Fl 4.6.

JUNTE-SEANÓS
Rua Marquês do Pombal, 925/927, Santo Amaro. CEP: 50100-170.
www.ifamiliacrista.com.br; email do pastor: dbatagliao@gmail.com

GRUPOS FAMILIARES
Alto José do Pinho

Rua do Rio, 14

3443-3486

Betel

Rua da Fundição,20, ap.602

3222-6105

Mª de Lourdes
Dielú

Beberibe

Rua Garapeira, 12, P.Madeira

3449-2162

Valter

Boa Viagem

Av.Fernando Simões Barbosa, 50,ap-1503

88440349

Luciane

Bomba do Hemetério R.Chã de Alegria, 283

3449-2162

Tânia

Casa Amarela

2ª Travessa Clodomiro Selva, 81

9126-4171

Sérgio

Jardim Paulista

Rua 90, nº 25, Paulista

3487-9228

Rogério

Mangabeira

Rua Ametista, 25

3441-6487

Rio Doce

Rua 20, 50, 5ª Etapa - Paulista

88972040

Péricles

Santo Amaro 1

Rua Tamoios, 265, 1a

3222-7462

Amaro

Santo Amaro 2

Rua da Amizade, 62

8769-6543

Damião

Santo Amaro 3

Rua Tauá, 196

83129116

Beatriz

Santo Amaro 4

Av.Agamenon Magalhâes, 20

8601-4692

Flávia

San Martin

Rua Estudante Farias Brito, 134

NOSSAS REUNIÕES
Domingos
Terça-feira
09h - Escola Bíblica (EBD).
15h-Oração c/Mulheres
10h - Culto da Manhã
Quarta-feira
18h - Culto Adoração/Palavra 19.30h-Culto de Doutrina
Quinta-feira
Sábado
Grupos Familiares
07h-Oração c/ homens

ANIVERSARIANTES

01/08 Mariana de Carvalho Bataglião
01/08 Matheus Ferreira da Silva Nascimento
02/08 Jefferson Marcos da Silva
06/08 Claudia Janaina Lopes da Silva
06/08 Maria Francineide Landin Rodrigues
07/08 Maria do Bom Parto Dantas
08/08 Filipe André Rodrigues
08/08 Ricardo Oliveira Gomes de Sá
08/08 Sonia Maria da Rocha
09/08 Luciana de Morais Arruda
09/08 Maria Eduarda Oliveira Misael
09/08 Waslley Araújo de Melo
10/08 Aldenize Rosenete Gomes da Silva
10/08 Ivana Severino Mendes
10/08 Valdemir Babosa
11/08 Lenildo Feliciano do Nascimento
11/08 Alexandro dos Santos Bezerra
13/08 Simone Gomes do Nascimento
15/09 Maria Ferreira de Lima (Mary)

8752-5523

Fátima

Adriano

AGENDA
07/08 - Mesa do Senhor - 09 e 18hs
14/08 - Culto Missões - 10hs
21/08 - Oração corporativa - 10hs
27/08 - Encontro de Homens—18hs

15/08 Maria Naglaé de S. Barbosa Lima
15/08 Maria de Fátima da Silva
15/08 Gleice Alexandre B. dos Santos
16/08 João Soares Ribeiro Filho
16/08 Thays Glauce da Silva
17/08 Ingrid Ramos da Silva
18/08 Eduardo Santos Souza Barros
18/08 Josefa Maria da Conceição de Queiroz
18/08 Rosa de Lima Santana
19/08 Gabryelle Guimarães Ferreira
20/08 Ítalo Venâncio Leite Alves
20/08 Robson Luiz Alves de França
21/08 Kleyson Santos da Silva
21/08 Laura Lucia Alves da Silva
22/08 Emilly Julia Carmo O.Nóbrega
24/08 Severino Mariano da Silva
25/08 Maria de Fátima Alves da Silva
28/08 Sonia Maria da Silva
30/08 Marcos Antônio da S. Nascimento

LEMBRETE
Paulo ensina: “Habite, ricamente, em vós a Palavra de Cristo” (Cl 3.16).

Vamos memorizar: "Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o
seu próprio senhor está em pé ou cai; mas estará em pé , porque o Senhor é poderoso para o suster”

(Rm 14.4).

