AGENDA DA IGREJA
1º SEMESTRE
JANEIRO
25 (dom) • EBD: Encerramento do Tema Dispensações
Classe de Adolescentes, Jovens e Adultos
Semana de 27/01 – Início das aulas de Música – Pr. André
29 (qui) • Início do Semestre I – CBD/CTBPL
30 (sex) • 19:30h – Chá de Baby da Lili – Átila & Mariana
31 (sáb) • Encontro Pastoral com Namorados & Noivos – IUPI/CEU

FEVEREIRO
1 (dom)
4 (qua)
6 a 8 (sex a dom)
12 a 17 (qui a ter)
21 (sáb)

• Ceia do SENHOR
• 19 h: Amigos de Sião / EBEC
• XVIII Conferência Missionária
• I Congresso de Bioética – Uma Perspectiva Cristã
• 17 h: Chá de Baby da Júlia – Giuvan & Juliana
Noite: Reunião do conselho
22 (dom) • Assembleia da Igreja

MARÇO
1 (dom) • EBD (Classes de Adolescentes, Jovens e Adultos):
5 Lições de COMO ESTUDAR A BÍBLIA
4 (qua) • 19 h: Amigos de Sião
7 (sáb) • 17 h:Chá de Baby – Danielly & Herbert / EPN&N /IUPI
8 (dom) • Ceia do Senhor
21 (sáb) • EPN&N / CEU

ABRIL
1 (qua) • Amigos de Sião
3 (sex) • SEXTA da PAIXÃO
5 (dom) • 7 h: Culto da Ressurreição – Café Ágape – Ceia do SENHOR
* Culto da Ressurreição também à noite!
11 (sáb) • Nossa ajuda na CM da IB Pajuçara – Coral Cristo é Vida (ônibus)
12 (dom) • EBD: Ênfase Especial – Temas Diversiﬁcados para as Três Classes
18 (sáb) • EPN&N /IUPI
25 (sáb) • Encontro do CEU

MAIO
1 a 3 (sex a dom) • Celebrando a Família 2015
01 – SEXTA DO IUPI
02 – SÁBADO DO CEU
03 – DOMINGO DA MOCIDADE
3 (dom) • Manhã: Ceia do Senhor
10 (dom) • Dia das Mães
13 (qua) • Especial: Encontro dos Amigos de Sião
– Aniversário de Israel – 14 de maio de 1948
23 (sáb) • EPN&N

JUNHO
3 (qua)
6 (sáb)
7 (dom)
11 (qui)
13 a 28

• Amigos de Sião
• Reunião do Conselho
• Manhã ASSEMBLÉIA. Noite: Ceia do SENHOR
• Encerramento do Semestre I – CBD/CTBPL
• Curso de História, Geograﬁa e Arqueologia Bíblica, em Israel
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REI EZEQUIAS

O HOMEM QUE CONFIOU EM DEUS
2 Reis 18:1-3 - PARTE I

I – GRANDES REIS DE ISRAEL E JUDÁ:

- DAVI – 1010 A 970 a.C.
- SALOMÃO – 970 A 930 a.C.
*Em 930 a.C., ocorreu a divisão de Israel: Reino de Judá (Sul
– Capital: Jerusalém – duas tribos) e Reino de Israel (Norte –
Capital: Samaria – 10 tribos)
...
- JEOSAFÁ – 872 A 848 a.C.
...
- UZIAS – 790 A 739 a.C.
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- EZEQUIAS – 728 A 697 a.C.
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- JOSIAS – 640 A 609 a.C.

626

...
- 586 a.C. – A Destruição de Jerusalém
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II – GRANDES ACONTECIMENTOS

1 – Ministério do Profeta Isaías – 740 a 680 a.c. (60 anos) - Isaías 6
2 – Destruição do Reino Do Norte – 722 a.C.
*Queda de Samaria pelos Assírios (Salmanaser V - 2 Reis 17:1-12
3 – Grande Reavivamento Espiritual no Reino de
Judá - 2 Crônicas 29:1-11

III – SUA RELEVÂNCIA PARA NÓS HOJE
•
•

Vivemos também no Fim dos Tempos...!
Mateus 24:44-51
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Leitura Devocional
Culto Matutino – Esmerino e Ila

FAMÍLIA SANTOS

MISSIONÁRIOS EM PORTUGAL
Pouco a pouco vamos firmando nossa convicção de que Deus tem
um propósito maior do que imaginávamos quando chegamos aqui. 2015
será o ano de uma nova etapa em nosso ministério - que faz das terras
lusitanas o nosso alvo. Nos últimos tempos apoiamos igrejas carentes
de obreiros e agora vamos iniciar um trabalho próprio. A alternativa
para driblar os empecilhos para a implantação de uma igreja veio depois
de muitas orações e uma série de conversas, e a alternativa envolve
a constituição de uma empresa, no caso uma livraria evangélica, que
será nossa base de atuação. O objetivo agora é estabelecer a livraria e
depois iniciar o trabalho. Também estamos planejando o desenvolvimento de literatura evangelística voltada para a realidade de Portugal,
pois falta-nos material genuinamente português (suicídio, o elevado
número de mortes por câncer, a velhice abandonada e a solidão). Se
Deus assim nos permitir, pretendemos suprir esta lacuna. Estes materiais serão vendidos também para as demais igrejas evangélicas. Até
agora, só na sede do Concelho, em Esposende, já distribuímos mais de
300 Evangelhos de João e do livro de Romanos. Também dispomos de
muitas Bíblias ACF para serem doadas a quem solicitar estudos bíblicos.
Em Dezembro fomos ao centro-sul do país onde participamos do
Retiro da Colheita das Azeitonas. Esta programação anual envolveu
diversas igrejas com quem temos boa comunhão. Fui convidado a
pregar na Igreja Baptista Esperança Viva, de Castelo Branco. Também
realizou-se um retiro espiritual apenas para pastores e missionários.
Foram três dias onde pudemos jejuar, orar e compartilhar dificuldades
e planos para 2015. São poucos irmãos, mas conservadores, bíblicos,
separatistas e defensores diligentes da ACF.
Participei também de uma reunião de pastores da Associação
das Igrejas Baptistas do Norte onde discutiu-se a questão dos jovens
crentes: há poucos jovens nas igrejas, o que compromete não apenas
o futuro das igrejas como a própria formação de famílias formadas
por cônjuges crentes. Nas 17 igrejas baptistas existentes do Norte de
Portugal existem pouco mais de uma centena de jovens.
PEDIDOS DE ORAÇÃO – 1. Orem para que possamos ultrapassar
todas as fases das exigências burocráticas para o estabelecimento da
Livraria João Ferreira de Almeida. 2. Orem para que possamos obter
um bom estoque para o início das atividades. 3. Que esta livraria seja
o embrião de uma futura Sociedade Bíblica Trinitariana em Portugal.
4. Que tenhamos sabedoria do alto na elaboração dos materiais evangelísticos. 5. Acima de tudo, orem pelo povo português, uma nação de
coração extremamente duro.
Gênesis 31:1-21
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Leituras para Consagração

Culto Vespertino – Liduína Lotfi e Maria Áurea

QUANDO DEUS
DESAFIA O SEU POVO

“Ponham-me à prova”, diz o SENHOR dos Exércitos, “e vejam
se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês
tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las”
Malaquias 3:10
Deus fala em Sua Palavra em abençoar de diversas maneiras aos que
são fiéis no uso e repasse dos recursos que Ele mesmo dá.
Contudo, essa palavra de bênçãos como forma de retribuir, e abençoar aos que fielmente usam os bens dados por Deus, cria um certo
paradoxo na realidade que encontramos no mundo e até nas igrejas do
SENHOR. Pois há pessoas infiéis e rebeldes contra Deus que também
têm bens e até esnobam sua infidelidade como se dissessem: “Não
tememos a Deus, não respeitamos Seus princípios, desobedecemos
Suas instruções, não devolvemos os dízimos do Senhor, e, mesmo assim,
temos recursos para viver bem e gastar como quisermos”.
Então, como fica a Palavra de Deus em prometer abençoar os fiéis
e quando fala em disciplinar aos rebeldes?
Temos que observar que, na Bíblia, há dois tipos de riquezas ou
prosperidade.
1 - Há a prosperidade alcançada pela fidelidade ao Senhor - ela é
acompanhada de uma vida correta, que honra e serve a Deus. Ela tem
a garantia da origem divina, pois vem da Sabedoria do Alto (“Riqueza
e honra estão comigo”, diz a Sabedoria, em Provérbios 8:18, e o Temor
do SENHOR é o princípio da Sabedoria – Pv 9:10.
2 – Mas, a Palavra de Deus fala também da prosperidade de origem
iníqua (“Granjeai amigos com as riquezas da injustiça” – Lucas 16:9). Ou
seja, há prosperidades conseguidas por meios desonestos, ambiciosos,
avarentos e até por meio de roubar de Deus. A Bíblia reconhece esse
tipo, e até a descreve, mas também adverte de suas consequências (“...
ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda” – Provérbios
11:24). Provérbios diz que quem confia nessa prosperidade é um tolo,
pois cairá um dia – 11:28; e que tais recursos um dia sumirão (23:5) e
tudo aquilo que ele tanto acumulou com infidelidade passará um dia
para o justo (28:8).
Portanto, há dois tipos de prosperidade – a de origem divina e a de
fonte iníqua. A de Deus abençoa, traz paz e é duradoura. A de origem
de sonegação, roubo, ambição e avareza é maligna, portanto é efêmera
e trará, no fim, muitos males.
Deveríamos como crentes analisar com temor e tremor o que a
Palavra nos ensina e exorta, a fim de não sermos enganados como o
mundo que jaz no Maligno.
Gênesis 31:22-55
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GRANDES DESAFIOS DE ORAÇÃO
PARA O INÍCIO DE 2015
XXVIII CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2014
- MISSÕES –

QUAL É A TUA MISSÃO EM MISSÕES?

“... segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo,
para sua ediﬁcação em amor” – Efésios 4:16
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N otas & N otícias

NASCEU MAIS UMA NOVA
IGREJA PARA HONRA E GLÓRIA DO SENHOR
IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA

FONTE DE VIDA
CAUCAIA - CEARÁ

olfo

Família do Pastor Luiz Lind

Vida
Irmãos da Igreja IBF Fonte de

Sábado passado (dia 03/01), houve o Culto Inaugural da Igreja Batista Fundamentalista Fonte de Vida, no Araturi. É mais uma igreja que
nasceu como fruto do trabalho missionário e evangelístico de nossa
igreja. O Pr. Luiz Lindolfo, que era o missionário responsável por aquele
trabalho, foi eleito pastor. O irmão Fernando Moura foi eleito diácono.
Oramos para que a IBF Fonte de Vida possa crescer espiritualmente
e em números, que continue perseverando na Sã Doutrina e prossiga
firme na pregação do Evangelho até aos confins da terra.

RELAÇÃO DE LEITURAS - JANEIRO
Dia - Culto Matutino
11 - Esmerino & Ila
18 - Geová & Francilene
25 - Sandra e Milene

- Culto Vespertino
- Liduína e Maria Áurea
- Eric & Cristina
- Marcelo & Nilda
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