XXVIII CONFERÊNCIA
MISSIONÁRIA
6 a 8 DE FEVEREIRO DE 2015

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

A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

XXVIII CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2014
SEXTA-FEIRA – DIA 06

19:00 = Tempo de Oração por Missões (Grupos de
Compromisso):
RECEPÇÃO TEMÁTICA: ÍNDIOS DO BRASIL
(irmãos vão recepcionar
os convidados com trajes típicos)
01 – Início – 19:30 h
02 – Cântico de Adoração
03 – Cântico Oficial: TUA MISSÃO
04 – Apresentação do trabalho do Jutson visandoo interior do
		
Nordeste
05 – Cântico Temático
06 – Leitura Bíblica Memorizada: Cristina (Salmo 119:1-48)
e Oração: Erik
07 – Cântico Temático
08 – Poesia Regional: Rayzinho
09 – Conferência Missionária Infanto-Juvenil (1)
10 – Mensagem Bíblica: Pr. José Nogueira
Tempo de Oração
Restaurante Missionário 1 – Casal Líder: Pr. José Nogueira e Guida

SÁBADO – DIA 07 – 17 HORAS

16:30 h = Tempo de Oração por Missões (Grupos de
Compromisso): Paulo Menezes
RECEPÇÃO TEMÁTICA: CIDADES DO INTERIOR
DO NORDESTE (irmãos vão recepcionar os convidados
com trajes típicos)
01 – Início: 17 horas: Oração e Cântico de Adoração
02 – Cântico Oficial:
03 – Oficinas (17:15 h às 18:45 h)
1 – Desafios Missionários: Missionário Jutson
e o Nordeste Brasileiro
2 – Desafios Missionários: Pr. João de Deus
e o Campo Alagoano
3 – Desafios Missionários: Miss Janeide
e o Desafio da Missionária Solteira
18:45 = Lanche : Ministério Dorcas
19:15 h = Tempo de Oração por Missões
(Grupos de Compromisso):
RECEPÇÃO: Cidades do interior do sertão do Nordeste
01 – 19:30 horas = Abertura, Oração e Cântico de Adoração.
02 – Cântico Oficial:
03 – Relatórios: Missionários: Pr. Hércules (São Gonçalo e
Barroso) e Pr. Evaristo (M. Nova e Perímetro Irrigado)
04 – Poesia Regional do Rayzinho
05 – Apresentação Especial do Missº Jutson
06 – Leitura Bíblica Memorizada: Aldecy (Salmo 119:49-88)
e Oração: Matheus
07 – Sket: O Guerreiro Massai – Paulinho da Mocidade
09 - Cântico Temático
Conferência Missionária Infanto-Juvenil (2)
10 - Mensagem Bíblica: Pr. João de Deus
11 – Encerramento às 21 horas com um Tempo de Oração
Restaurante Missionário (2) – Casal Líder: Marcus e Lúcia
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DOMINGO – DIA 08 :

PROGRAMAÇÃO MATUTINA – 9 HORAS
8:30 h às 9:00 h - Tempo de Oração por Missões
RECEPÇÃO TEMÁTICA: PORTUGAL E INDONÉSIA
1 – 9 horas: Abertura: Oração e Cântico de Adoração
02 – Cântico Oficial
03 – Testemunho Missionário – Rosinha e o Trabalho na Indonésia
04 – Cântico Temático
05 – Leitura Bíblica Memorizada: Raíssa (Salmo 119:89-136)
e Oração: Jefferson
Conferência Missionária Infantil (3)
06 – Cântico Temático
07 – Apresentação (vídeo) do Roberto Kedoshim (Portugal) – 15
minutos
08 – Compromisso de Fé – Pr. José Nogueira
09 – Encerramento às 12:00 horas com um Tempo de Oração
Haverá Almoço Missionário, com doações e a renda para a
Oferta Missionária (Ministério Dorcas)

PROGRAMAÇÃO VESPERTINA – 17 HORAS

16:30 às 17:00 h: Tempo de Oração por Missões
		
(Grupos de Compromisso):
RECEPÇÃO TEMÁTICA: ISRAEL E ÁRABES 16:30 h =Tempo
		
de Oração por Missões (Grupos de Compromisso):
RECEPÇÃO: Cidade serranas do interior do Nordeste
– Início: 17 horas: Oração e Cântico de Adoração
01– Cântico Oficial:
02 – Oficinas (17:15 h às 18:00 h)
1 – Desafios Missionários: Missionário Jutson e o
Nordeste Brasileiro
2 – Desafios Missionários: Pr. João de Deus e o
Campo Alagoano
3 – Desafios Missionários: Miss Janeide e o
Desafio da Missionária Solteira
18:00 = Lanche: Ministério Dorcas
1 – 18:30 h: Abertura: Oração e Cântico de Adoração
02 – Cântico Oficial:
03 – Relatório Missionário: James (TAPERA)
04 – Apresentação Formas Criativas de Anunciar o Evangelho
Vídeo: Sombras;
Música: Latas (Débora e Emerson)
Sket: Invasão do Cangaço (Mocidade)
05 – Poesia Regional: Rayzinho
06 – Leitura Bíblica Memorizada: Bia (Salmo 119:137-176)
e Oração: Ila
07 - Cântico Temático
Conferência Missionária Infantil (3)
08 - Mensagem Bíblica: Missº Jutson Mark
09 – Aplicação: Pr. José Nogueira
09 – Encerramento às 20 horas com um Tempo de Oração
e Entrega dos Cofres Missionários aos professores da EBD
Restaurante Missionário (3) – Casal Líder: Aragão e Jane

OS CASAIS NÃO PODEM PERDER!
DIA 31 (SÁBADO) – ÀS 19 HORAS: GRANDE ENCONTRO IUPI/CEU

Lindas e grandes surpresas
estão reservadas para vocês!
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Leitura Devocional
Culto Matutino – Raphael & Socorro

“LIÇÕES DE FILHO PARA PAIS”
“Eis que os filhos são herança
do Senhor, e o fruto do ventre o
seu galardão. Como flechas na
mão de um homem poderoso,
assim são os filhos da mocidade.”
Salmos 127:3-4
Abner tem origem hebraica
(Avner) – ַאְבֵנר, o significado deste
nome não é um consenso: pode
ser traduzido como pai da luz, pai
da sabedoria, o Senhor é a Luz ou
o Senhor é a Sabedoria. O Abner
da Bíblia era general dos exércitos de Deus, homem valente, fiel ao
rei Saul e dedicou sua fidelidade e serviços ao novo rei Davi. Desde o
ventre materno o nosso Abner está consagrado ao Senhor (nazireu) para
servir e ser fiel ao Filho de Davi. Nosso alvo é ensiná-lo os preceitos do
Senhor através da manifestação do Amor, da Graça e da Misericórdia de
Deus em nosso lar todos os dias e em todas as situações, pretendemos
treiná-lo para servir a Cristo acima de tudo.
Hoje a vida tem um sentido completamente diferente para nós.
Sonhamos os sonhos de Deus e no tempo dEle recebemos nossa
herança e junto com ela a responsabilidade de cuidar dessa herança e
fazer dela frutífera. Nestes seis últimos meses aprendemos muito com
o mais novo membro de nossa família e queremos compartilhar com
você algumas dessas lições:
1. Depender de Deus sempre: Desde o primeiro dia de vida o Abner depende de nós para todas as coisas, ele não é capaz de executar
sozinho as tarefas mais simples como tomar banho, comer, deitar,
levantar, etc. Isso nos fez lembrar como precisamos depender de nosso
Pai Celestial para todas as coisas porque tudo que temos, somos ou
fazemos vêm das mãos de Deus. A medida que aprendemos e nos
acostumamos a fazer coisas ou tomar decisões passamos a esquecer
da centralidade de Deus em nossas vidas e de como devemos depender
dEle, isso nos fez lembrar de Tiago:
“Eia agora vós, que dizeis: Hoje, ou amanhã, iremos a tal cidade,
e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos; Digo-vos
que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque, que é a vossa vida?
É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em
lugar do que devíeis dizer: Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos
isto ou aquilo.”
Tiago 4:13-15
2. Primeiro leite depois o alimento sólido: Logo após o parto e
da higienização, o Abner foi levado para o quarto onde sua mãe estava ansiosa à sua espera. Chegou faminto e rapidamente começou
a mamar o leite materno que daria a ele a saciedade e os nutrientes
que naturalmente lhe eram necessários. Passaram-se meses em que
a única alimentação que o Abner consumia era o leite materno, mês
passado ao irmos ao pediatra que o acompanha fomos surpreendidos
pela receita: outros alimentos deviam ser inseridos na dieta do Abner.
Em choque com a surpresa passamos a refletir que nosso bebê estava
crescendo e agora não tomaria mais apenas alimentos líquidos, ele iria
passar a comer alimentos com consistência pastosa e os sintomas de
que os dentinhos dele estão perto de nascer passaram a aparecer e
nos demos conta que dentro de poucos meses o Abner estará comendo
alimentos sólidos.
Foi inevitável lembrar do ensino do autor de Hebreus:
“Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de
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que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das
palavras de Deus; e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não
de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite
não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o
mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume,
têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal.”
Hebreus 5:12-14
Nós cristãos somos alimentados por Deus através de Sua Palavra, em
nossos primeiros passos da vida cristã somos alimentados com o que
mais necessitamos, entretanto não podemos permanecer sempre nos
alimentando do básico da Palavra de Deus. Temos que nos aprofundar
no estudo da Palavra e buscar exercitar nossa experiência de caminhar
com Deus para estarmos fortes e maduros para lutar as batalhas da fé
e nos tornarmos obreiros aprovados (2 Timóteo 2:15).
3. Testemunhar de Deus em todo tempo e em todo lugar: O Abner
é um menino muito atento e observador, enquanto está acordado seus
olhos saltitam em várias direções ininterruptamente em busca de cada
som e cada movimento que ele percebe ao seu redor. Ficamos muito
gratos a Deus porque cremos ser um bom indicativo que seus sentidos
são saudáveis e bem aguçados, mas também nos fez refletir em nossa
responsabilidade em dar um bom testemunho da presença de Deus
em nossa vida para ele, pois nossa conduta e palavras serão muito mais
fortes em seu ensino do que os momentos formais de devocionais em
casa ou na igreja.
“Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando
envelhecer não se desviará dele.” Provérbios 22:6
Lembramos ainda que o nosso testemunho não deve ser somente
diante dele em todas situações, mas diante de todos os homens para
que não sejamos pessoas de ânimo dobre e que se portem falsamente
ante que vivamos de modo digno do evangelho (Filipenses 1:27).
Essas são algumas das lições que nosso filho nos ensinou sem palavras e da mesma forma temos muitas outras lições para aprender e
ensinar todos os dias com palavras e sem palavras, entretanto sempre
contando com a presença, o fundamento, a instrução e o mover do
Espírito Santo em nós e através de nós.
Êxodo 23

RELAÇÃO DE LEITURAS - FEVEREIRO
Dia - Culto Matutino
- Culto Vespertino
01 - Aldeci e Antônia
- Zoélia & Cláudio
08 - Raíssa & Jeﬀerson
- Bia e Ila
15 - CONGRESSO DE BIOÉTICA – Uma Perspectiva Cristã
22 - Vickson e Jonas
- Aragão & Janes

12 A 17/02 (Quinta à Terça – Período de Carnaval)
Palestras, Estudos e Debates sobre ABORTO, CLONAGEM HUMANA,
SUICÍDIO, EUTANÁSIA, TRANSPLANTE DE ORGÃO, PESQUISAS COM
CÉLULAS-TRONCO, ETC. Seis médicos já confirmaram suas palestras: Dr.
Átila Nogueira, Dr. Júlio Werner, Dr. Jacob Duarte, Dr. Tarciso Francelino,
Dr. Damito Robson e Dra. Virgínia Bezerra.
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Leituras para Consagração

Culto Vespertino – Eric e Cristina

MORDOMIA BÍBLICA
SEGUNDO: O PRINCÍPIO DO DEVER

“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que dizimais a
hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da
lei, o juízo, a misericórdia e a fé; deveis, porém, fazer estas coisas,
e não omitir aquelas”(Mateus 23:23).
Iniciamos na semana passada, desenvolvendo o Princípio da Restituição. E neste Informissões, prosseguimos a série com a segunda
lição : O Princípio do Dever.
Muitas pessoas não entendem a responsabilidade que a Bíblia Sagrada coloca sobre os servos de Deus para que sejamos fiéis mordomos
de tudo que o Senhor tem nos dado.
Mordomia bíblica refere-se à responsabilidade que temos diante
de Deus em administrar com honestidade e sabedoria todos os bens
que Deus, como SENHOR, nos concedeu. Mordomia envolve nossas
finanças, nosso tempo, dons e talentos, etc. Assim como o mordomo
secular que administra os bens do seu senhor, assim também somos
mordomos (administradores) de tudo que Deus nos dá. E prestamos
conta de nossa mordomia (administração) ao Senhor, daí vem o princípio do dever.
Às vezes, pregadores e pastores, com fraqueza e pensando em
agradar mais aos homens do que a Deus, falam de mordomia apenas
como privilégios e bênçãos que são oferecidas pelo SENHOR aos que
são fiéis. Privilégios e bênçãos são verdades na vida dos fiéis mordomos, mas não são todas as coisas envolvidas. Há o princípio do dever
e da responsabilidade de obedecer aos ensinos da Palavra de Deus.
O total de cada recurso que nos é disponibilizado pelo SENHOR não
deve ser usado e usufruído pelo mordomo (o crente) com ele mesmo.
Uma parte do que o Senhor nos dá é requerida para que usemos para
Deus, para o Seu Reino e para a Sua glória. Assim, devemos usar nossa
inteligência, nossos talentos, nosso tempo e nossos recursos financeiros para servirmos ao SENHOR Deus. Quanto a finanças, a Bíblia
Sagrada estabelece que de todos os bens temos a responsabilidade de
administrar 90% em nossas próprias necessidades e interesses, mas a
décima parte não é nossa. E, portanto, deve ser devolvida ao SENHOR
para a manutenção de Sua obra. É por isso que Malaquias 3:10 exorta:
“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento
em minha casa”.
Como há o princípio do dever e um percentual mínimo estabelecido, o que passa disso é generosidade. Se não houvesse o dever e o
estabelecimento da porcentagem, não haveria roubo na retenção (Malaquias 3:8). Foi nessa base que Jesus usou o verbo DEVER, em Mateus
23:23, dizendo aos fariseus que eles estavam certos em devolver seus
dízimos, mas que deveriam também obedecer a outros princípios da
Palavra de Deus.
Ou seja, ser bom e fiel mordomo é importante, mas não é tudo.
Êxodo 24
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