VEM AÍ!

PREPARE-SE!
LIVRO

BIOÉTICA
UMA PERSPECTIVA CRISTÃ
ABORTO, DOAÇÃO DE ÓRGÃOS, ENGENHARIA GENÉTICA, SUICÍDIO, EUTANÁSIA, PESQUISA
COM CÉLULAS-TRONCO, ETC.
Como devemos nos posicionar, como cristãos, diante de cada nova descoberta?
Neste livro, Gilbert Meilaender, a partir de
uma perspectiva cristã profunda e equilibrada,
oferece uma reflexão sobre esses temas espinhosos que constituem o campo de análise da
Bioética. São temas repletos de questões que
se tornam grandes desafios para aqueles que
desejam tornar o pensamento cristão relevante

em nossos dias.
Livro indispensável para o início dos estudos sobre Bioética e também importantíssimo para aproveitar melhor o I Congresso Nordestino
de Bioética – Uma Perspectiva Cristã (12 a 17/FEVEREIRO).

A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

I CONGRESSO NORDESTINO
DE BIOÉTICA
UMA PERSPECTIVA CRISTÃ
12 A 17 DE FEVEREIRO
Estamos orando e trabalhando muito para que tenhamos um
tempo impactante, de edificação espiritual: preparando-nos para
a defesa da fé – APOLOGÉTICA (1 Pedro 3:15), e também para pregar o Evangelho (EVANGELISMO), aproveitando uma tão excelente
oportunidade (Colossenses 4:5).
Haverá um CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO (20 h/a) para os
que se inscreverem e participarem de 90% das atividades. Os certificados serão entregues na Solenidade de Encerramento, no dia
17 (terça-feira).

PROGRAMAÇÃO GERAL

Dia 12 – Quinta-Feira – 19 horas
Abertura: Orquestra e Coral Cristo é Vida
Poesia Regional: Rayzinho
Palestra: ABORTO – Dr. Júlio Werner / Perguntas & Respostas
Dia 13 – Sexta-Feira – 19 horas
Orquestra e Coral Cristo é Vida
Palestra: Doação de Órgãos – Dr. Tarciso Francelino
			
/ Perguntas & Respostas
Dia 14 – Sábado – 19 horas
Orquestra e Coral Cristo é Vida
Palestra: Suicídio e Eutanásia – Dr. Átila Nogueira
			
/ Perguntas & Respostas
Dia 15 – Domingo – Manhã e Noite
9 h – Forum sobre os aspectos jurídicos dos assuntos da Bioética:
Dra. Lucy Antoneli, Dr. Josiel Gabriel, Dr. Alexandre Paulo, Dra. Paula
Cunha; Dra. Aline Jacob e Dra. Ruth Robson / Perguntas & Respostas
18 h: Louvor e Devocional – Pr. José Nogueira
19 h: Orquesta, Grupo de Louvor e Coral Cristo é Vida
Palestra: Rejeição de Tratamento – Dr. Jacob Duarte
			
/ Perguntas & Respostas
Dia 16 – Segunda-Feira – 19 horas
Coral e Orquestra Cristo é Vida
Palestra: Procriação X Reprodução – Dr. Damito Robson
			
/ Perguntas & Respostas
Dia 17 – Terça-feira – 19 horas
Coral e Orquestra Cristo é Vida
Palestra: Experiências com Seres Humanos – Dra. Virgínia Figueiredo
Entrega dos Certificados e Encerramento do Congresso
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Leitura Devocional
Culto Matutino – Aldeci e Antônia

CONGREGAÇÃO DO
BARROSO/PARACURU

Temos muitas alegrias no ministério da Congregação do Barroso,
a cada ano Deus tem acrescentado mais e mais de sua misericórdia,
salvando vidas nesta localidade pela exposição de sua Palavra. Alguns
tem abandonado a fé, mas continuamos, pois a seara é grande, há
muitas lutas e vitórias, e a cada dia o SENHOR tem enviado pessoas
para ouvir o Evangelho nesta congregação. Temos nossas programações
na terça (Tempo de Comunhão) sob responsabilidade dos alunos do
curso de teologia (CTT) administrado por mim. Na quarta-feira temos o
culto de oração onde há um devocional e depois oramos - logo depois
temos aula de música. Aos sábados são os cultos oficiais onde fico
com as mensagens, e domingo temos nossa EBD e a noite os alunos
do Curso de treinamento teológico administram o culto da noite. No
primeiro domingo do mês fico com a mensagem, que é o nosso culto
das primícias e ceia do SENHOR. Aos sábados, após o culto tenho quatro
alunos estudando comigo no CTT - estes me ajudam nas atividades
da Congregação, enquanto isso a minha esposa faz um curso com as
mulheres para trabalhar com crianças.
O evangelismo é feito individualmente, e em programações especiais
realizamos em grupo. Estamos com um bom grupo de irmãos apesar de
alguns terem se desviado da fé, e que por muitas vezes foram visitados
e confrontados pela a Palavra de Deus para voltarem ao exercício da
fé (Hb 10:25).
Realizamos boas programações no ano de 2014( retiros, conferência missionária, encontro de casais, dia dos vivos, Dia das crianças,
confraternizações e batismos). Estamos com 18 adultos e 5 crianças.
Em programações especiais temos uma média de 50 pessoas entre
visitantes e irmãos.
Agradecimentos:
Pelo os novos convertidos de 2014 ( Reginando, Valeria, Paulinho,
Virgínia, Beneson)
Pelo o sustento emocional, físico, espiritual e financeiro do Pr.
Hércules e família.
Pela segurança divina nas viagens de São Gonçalo para o Barroso
Pelo os irmãos que Deus tem dado nesta congregação e que ajudam
nas pregações: Reginando, Jair, Erandir, Antônio.
Pelas equipes de louvor que foram formadas em decorrência do
curso de música (Cleidinha, Virginia, Valéria, Lídia,Valdete, Joana,
Pr.Hércules)
Pelo o auxilio do seminarista Hugo Lopes ao Pr. Hércules.
Levítico 1
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Leituras para Consagração

Culto Vespertino – Zoélia & Cláudio Magalhães

MORDOMIA BÍBLICA
TERCEIRO: O PRINCÍPIO DA SEMEADURA
“E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também ceifará; e o
que semeia em abundância, em abundância ceifará.”
- 2 Coríntios 9:6.
Iniciamos esse Curso de Mordomia Bíblica com o Princípio da Restituição. Depois vimos o Princípio do Dever. Neste Informissões enfocaremos o terceiro estudo: O Princípio da Semeadura. A Palavra de Deus
nos diz claramente, em 2 Coríntios 9:6, que a oferta que dedicamos ao
Reino de Deus funciona como a nossa semeadura.
A analogia é simples, mas preciosa. Deus nos dá pão para que nos
alimentemos, e também nos dá a semente para que possamos semeiar.
O pão constitui-se de todas as bênçãos que nos são graciosamente
dadas pelo SENHOR Deus. São dadas como alimento e provisão. Delas
nós usufruímos com alegria e rendemos Ações de Graça ao SENHOR.
Esse maravilhoso pão nos é dado através dos recursos que recebemos,
como fruto de nosso trabalho, do suor de nosso rosto, dos milagres
que Deus realiza para nós, dando-nos saúde e disposição. Em resumo,
pão é o que ganhamos através dos talentos e sabedoria que Ele nos
presenteou.
E a semente é tudo aquilo que nós investimos na obra do SENHOR.
Tudo que ofertamos é a nossa sementeira para que possa render mais
e mais.
O pão é que ganhamos e que devemos usufruir, a semente a parte
que ganhamos e que devemos usar para investir na obra de Deus.
O problema é que os filhos de Deus, por desconhecimento ou falta
de fé, comem as sementes. Lembram-se do episódio que o governo
distribuiu sementes selecionadas para que os agricultores plantassem,
mas, ao invés de semear, eles comeram as sementes? E, depois, como
não tinham o que plantar, também não tiveram mais colheitas, havendo
como consequência fome e mais miséria ainda.
Assim também acontece espiritualmente quando comemos a semente, e aí não haverá nada para semear, nem para colher.
Esse princípio pode ser visto nos versos 10 e 11, de 2 Coríntios 9:
“Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão
para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos
da vossa justiça;
Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz
que por nós se dêem graças a Deus.”
O Princípio da Semeadura, em que colhemos muitas vezes mais do
que plantamos, quando investimos na obra de Deus, foi revelado pelo
Senhor Jesus Cristo em Seu ministério ao treinar Seus discípulos para
a Grande Comissão.
Levítico 2
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ATENÇÃO

COMEÇA NA SEXTA-FEIRA

FAÇA PARTE DA RESPOSTA DE ORAÇÃO: ESTAMOS
ORANDO PARA QUE TENHAMOS 200 MEMBROS
DE NOSSA IGREJA JÁ NA ABERTURA!
CONVIDADOS PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA
ESTARÃO PRESENTES (VER A PROGRAMAÇÃO)
RESTAURANTE MISSIONÁRIO BOM & BARATO –
COM SETE PRATOS QUENTES (VARIEDADE, SABOR
E BOM GOSTO NO PREÇO QUE CABE
NO SEU BOLSO)
PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA (SEXTA-FEIRA):
19 horas = Tempo de Oração por Missões
RECEPÇÃO TEMÁTICA: ÍNDIOS DO BRASIL
01 – Início – 19:30 horas
02 – Cântico de Adoração
03 – Cântico Oficial: TUA MISSÃO
04 – Apresentação do trabalho do Jutson visando o 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
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N otas & N otícias

AGENDA DA IGREJA
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) • 9h: 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) • 9 h: Celebração da Ceia do Senhor
14 (sáb) 19 h: Culto de Inauguração do Templo da Cong. do Barroso
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

RELAÇÃO DE LEITURAS - FEVEREIRO
- Culto Vespertino
- Zoélia & Cláudio
- Bia e Ila
- Karlos & Paula
- Aragão & Janes

Dia - Culto Matutino
01 - Aldeci e Antônia
08 - Raíssa & Jeﬀerson
15 - CONGRESSO DE BIOÉTICA
22 - Vickson e Jonas

RELAÇÃO DE LEITURAS - MARÇO
- Culto Vespertino
- Eudalice e Valdeci
- Ila & Esmerino
- Jeﬀerson & Raíssa
- Leandro & Cida
- Sidney & Adelita

Dia - Culto Matutino
01 - Luiz Cláudio & Claudiana
08- Ivone e Eliete
15- Jéssica e Mônica
22- Lôia e Rosa Meyre
29- Mara & Rejane Cleide

6

