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 -

NOSSA ÉPOCA E MISSÕES
SERÁ ESTA A ÚLTIMA OPORTUNIDADE DE OBEDECER AO IDE?

A semana passada marcou o 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, todos morrendo de fome e frio. 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.).
Setenta anos é descrito nas Escrituras como um período que cumpre profecias e punições
históricas (Jeremias 25:11; Daniel 9:24).
Segundo a tradição judaica, o período de 70 anos está relacionado ao conceito da “visitação
dos pecados dos pais nos filhos” (Êxodo 20:5), e é também a expectativa de vida de 70 anos
(Salmos 90:10). Setenta anos correspondem mais ou menos ao ciclo completo de uma geração
dar à luz a próxima, enquanto a primeira desaparece. Hoje, as últimas testemunhas do período
da Segunda Guerra Mundial estão morrendo. A geração atual tem pouca ligação emocional com
o que aconteceu naquela época.
Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o islamismo tem assumido esse intendo de exterminar os judeus. Atualmente somos testemunhas da intenção muçulmana de criar o ISIS como um
Estado Islâmico.
Todos os grupos terroristas, do Hamas ao Hezbollah e ao Al Qaeda, trabalharam em função da
renovação de um Califado (um império islâmico com alcance mundial), mas não se viam como o
cumprimento desse império. O ISIS está declarando que a nação do Califado começou.
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Mas, os EUA, a Europa e as Nações Unidas parecem ter pouco entendimento do perigo iminente.
Interessante é constatarmos que nesse exato momento , 70 anos após o Holocausto, somente
a nação de Israel e os crentes conservadores falam claramente sobre a ameaça da Jihad Islâmica
em nossa geração, e apenas representantes de Israel citam a Bíblia na Assembleia Geral da ONU (!).
Também somos testemunhas de algo inédito – que se parece o fechamento de Atos 1:8 (“mas
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em
Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra”). O Evangelho começou
em Jerusalém, foi para Judéia e Samaria, depois expandiu-se para o Oriente Médio, indo para Ásia
Menor, depois para a Europa, da Europa foi para as Américas, África e Índia, e muito fracamente
no Oriente. Contudo, fechando o cerco da oportunidade de todos ouvirem as Boas Novas, o maior
número de cristãos numa mesma região encontra-se hoje na Ásia, não no mais Ocidente. O crescimento da Igreja da Ásia é a mudança de concentração cristã em quase 2 mil anos de história.
Além disso, o Remanescente Messiânico na nação restaurada de Israel está se desenvolvendo
e amadurecendo firmemente. Essa restauração espiritual de Israel também é uma mudança de
paradigma de importância profética sem precedentes desde o primeiro século.

Em que época vivemos? Você pode dizer?

No insignificante Israel, para um pequeno grupo de humildes seguidores, Jesus profetizou: “E
este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim” (Mateus 24:14). É necessário que o mundo todo tenha conhecimento da salvação
somente em Cristo. O último centro de resistência caiu: China, Coréia e outros países asiáticos
tem mais evangélicos do que qualquer continente ocidental. O tempo das gerações testemunhas
do Holocausto e da Criação do Estado de Israel também está passando. Nunca houve na história,
depois do período da Igreja Primitiva, tantas conversões de judeus como temos visto nos últimos
dez anos (os ossos secos, de Ezequiel 37, começaram a ter corpo e agora começou a lhes entrar
o Espírito!).
E Jesus profetizou que a Sua verdadeira igreja nos últimos tempos, contrariando a sua pequenez, a mornidão predominante na Laodicéia, o escárnio dos céticos, a incredulidade dos frios, os
ataques malignos, iria fazer um último e abençoado esforço de cooperar para que o mundo todo
fosse intimado a tomar uma decisão de aceitar ou rejeitar a graça de Deus oferecida através do
sacrifício de Jesus!

Cientes disso, como nós nos situamos?
Que tipo de reação, como crentes e como
parte do Corpo de Cristo, nós vamos ter?
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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

PROGRAMAÇÃO GERAL
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 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
•
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
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CORRESPONDÊNCIA MISSIONÁRIA

ALTO SOLIMÕES – AMAZONAS
“A minha graça te basta,porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza”

AMADA IGREJA
Saímos de Atalaia do Norte no dia 16 de Dezembro e passamos
a segunda quinzena de dezembro junto à família do Eduardo.Os
pais dele: S. Eduardo, com 82 anos e sua mãe, D. Francisca,com
76, estão bem e nos receberam com muita alegria. No dia 31 de
Dezembro, viajamos para João Pessoa. Descemos na cidade de
Natal, onde meus irmãos foram nos buscar de carro. A expectativa de abraçá-los era grande.
Posso dizer que Deus
tem sido muito gracioso
conosco,pois apesar da
saudade, temos nos alegrado juntos recordando os bons momentos
em que tivemos o privilégio de ter nossa mãe e pela
certeza de que ela goza agora a glória celestial tão
sonhada por todos nós Glória a Deus por sua graça.
Agora vivemos uma nova etapa, concentrando nossa
atenção no meu pai Salatiel. peço da amada igreja orações por ele. tenho orado por dois milagres: cura física
e espiritual. A situação atual dele é: doença de Parkson
pouco evoluída, onde ele tem limitações para andar e
fazer atividade simples do dia a dia, como as necessidade
básicas. minha irmã é que tem cuidado dele e agora eu
dando uma força. agora dia 29 de Janeiro ele fará uma
cirurgia de cataratas. também está aguardando a cirurgia
do divertículo no esôfago e futuramente de uma hérnia
na virilha. Também ainda toma medicação para o câncer
de próstrata,embora já esteja controlado. E ele ainda não
professa fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Por acompanhem em oração quanto a isso.
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Pedimos orações pelo nosso retorno no dia 27 de Fevereiro. Os planos para mais uma
etapa neste campo é darmos prosseguimento a processo de organização da igreja para torná-la autônoma. Também pela continuação do projeto de construção do prédio de alvenaria.
Além disso continuamos o projeto da compra do barco para a evangelização das comunidades ribeirinhas. pedimos também oração por nossa família,definição para o futuro breve,
possivelmente nos próximos dois anos quando precisaremos encaminhá-los para Faculdade.
No demais irmãos, estamos gratos a Deus por todo o suprimento e proteção nas viagens.
Deus seja louvado por suas vidas.
Um afetuoso abraço a toda a igreja,

Família Vieira.
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CÂNTICO OFICIAL

Tua Missão

Marcos Mendes / Thomas Schneider

1. Quantos vejo tão distantes,
Sem amor e sem paz,
Sem esperança do amanhã,
Vivendo como podem,
Procurando em seu trabalho
Suas vidas preencher,
Porém, sem saber,
Que só Cristo pode satisfazer.

2. Cristo pede teu esforço,
Vida entregue e sem direitos,
Põe de lado os teus planos,
Deixe que Ele te oriente.
Saiba, que não é tristeza,
Mas glória no porvir,
Pois Cristo promete
O céu pra quem O amar e servir.

Coro: Por isso devo eu e você
Falar desse Deus!
Há tanta gente que ainda
Não o conheceu.
Levanta agora e sem demora
Vai cumprir - tua missão!
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I CONGRESSO NORDESTINO DE BIOÉTICA

COMEÇA NA QUINTA-FEIRA – ÀS 19 HORAS

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).
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TESTEMUNHO

Diácono Pedro Aragão – responsável pelo Ministério de Casais

Gostaria muito de compartilhar com vocês algo que me impactou muitíssimo e que me
serviu de ensinamento, de modo que quero mostrar a meus filhos um precioso exemplo.
No dia 02 deste, logo no início da manhã, recebemos a notícia do falecimento da avó de
minha esposa, Dona Delterna Cordeiro dos Reis. Ela faleceu com 104 anos e, no mês que vem
faria 105, se assim o Senhor tivesse permitido. Ela faleceu no mesmo dia em que se completam
16 anos do falecimento de seu esposo. Mas o que me impacta no falecimento desta senhora
centenária foi o cuidado e a dedicação que três de suas filhas tiveram todo esse tempo.
Lembro-me do seu aniversário de 100 anos, ela estava muito lúcida, tinha uma memória
impressionante, ao ponto de saber o dia do aniversário de meus filhos e os nomes dos meus
pais. A casa estava cheia, tivemos a oportunidade de prestar-lhe uma singela homenagem e
apresentar o plano de salvação, e passasse a ser “do eterno cordeiro de Deus”, para o qual
respondeu em alto e bom som que havia aceitado a Cristo.
Meses depois ela adoeceu. Mas houve um breve momento de melhora e retorno à lucidez,
acho que não durou dois dias. Ela estava no hospital de Messejana, acompanhada de suas
filhas, chegando a rememorar seus tempos de menina até chegar à fase atual, mas regredindo
para o estado que inspirou os maiores e melhores cuidados de sua família.
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De sua numerosa prole três filhas dedicaram-se exclusivamente aos cuidados da mãe:
Mercês, a mais nova (da seichonoiê), D. Raimunda (católica devotíssima) e D. Teresinha (cuidadora profissional e crente no Senhor Jesus).
É raro de se ver tanta honra prestada aos pais hoje em dia, inda mais num momento de
dificuldade tão prolongado (mais de quatro anos). Banhos, massagens, alimentação pela sonda, oxigênio. Muitas vezes passando falta de medicação e de tubos de oxigênio por parte de
um Estado apático, mas que, pela graça de Deus que encheu de presteza essa família, nunca
permitiu que faltasse para D. Delterna.
Pessoas que passam muito tempo deitadas tem grande facilidade de criar feridas pelo
corpo, mas essas mulheres foram tão cuidadosas com sua mãezinha, que procuraram evitar
ao máximo que isso acontecesse. Parecia que D. Delterna tinha uma almofada para cada parte
do corpo, todas confeccionadas por suas próprias filhas. Fico impressionado com essa atitude
das filhas para com sua mãe. São pessoas que realmente merecem nossa honra, pois, com
suas atitudes ensinaram a todos. Nenhum de nós, imagino, e da minha parte é uma certeza,
gostaria que chegássemos a uma ditosa velhice “dando trabalho” a quem quer que seja. Fico
preocupado em como devo ensinar meus filhos para quando se depararem com uma situação como essas. Terão eles esse amor para com seus pais? Terei eu tanto amor para com os
meus? Deus me ajude que sim.
Sabe, em tempos de eutanásia, é impactante ver nestas três senhoras não expressarem em
nenhum momento que sua mãe lhes deu trabalho, ou que o fato é algum tipo de alívio, mas
choram a hora de sua morte como se ainda pudessem ter feito alguma coisa para evitá-la. D.
Teresinha nos contou, a mim e a Janne, como sua mãezinha faleceu em seus braços como um
passarinho. Choramos, mas não podia ter sido mais bonito, apesar de triste. Que o Senhor
Deus criador de todas as coisas, que sonda os nossos corações, tenha tido misericórdia da D.
Delterna enquanto esteve entre nós levando em conta o dia em que, diante de filhos, netos,
bisnetos e agregados como eu, confessou em alta voz que já havia aceitado a Cristo.
Dê-nos Ele o consolo e conforto neste momento de despedida e faça que seja apenas
uma até logo e não adeus. Molde-nos o Senhor para que saibamos amar, respeitar e honrar
nossos pais até o fim de suas vidas.

“A coroa dos velhos sãos os filhos dos filhos,
e a glória dos filhos são seus pais.”
Provérbios 17:6
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AGENDA DA GERAL DA IGREJA
FEVEREIRO

06 a 08 (sexta a domingo) – XXVIII Conferência Missionária
12 a 17 (quinta a terça) – I Congresso de Bioética – Uma Perspectiva Cristã
21 (sábado) – 17 h: Chá de Baby – Giuvan & Juliana / Noite: Reunião do Conselho
22 (domingo) – 9 h: Assembleia da Igreja

MARÇO

01 (domingo) – EBD (Classes de Adolescentes, Jovens e Adultos): COMO ESTUDAR A BÍBLIA
04 (quarta) – Amigos de Sião
07 (sábado) – Chá da Danielly & Herbert / EPN&N /IUPI
08 (domingo) – 9 h: Celebração da Ceia do Senhor
14 (sábado) – 19 h: Culto de Inauguração do Templo da Cong. do Barroso
21 (sábado) - EPN&N / CEU

ABRIL

01 (quarta) – Amigos de Sião
03 (sexta) – SEXTA da PAIXÃO
05 (domingo) – 7 h: Culto da Ressurreição – Café Ágape – Ceia do SENHOR
* Culto da Ressurreição também à noite!
11 (sábado) – Nossa ajuda na CM da IB Pajuçara – Coral Cristo é Vida (ônibus)
12 (domingo) – EBD: Ênfase Especial – Temas Diversificados para as Três Classes
18 (sábado) - EPN&N /IUPI
25 (sábado) – Encontro do CEU

FEVEREIRO
Dia
15
22

Culto Matutino		
Culto Vespertino
CONGRESSO DE BIOÉTICA - Karlos & Paula
- Vickson e Jonas		
- Aragão & Jane

MARÇO
01
08
15
22
29

RELAÇÃO DE LEITURAS

- Luiz Cláudio & Claudiana
- Ivone e Eliete		
- Jéssica e Mônica		
- Lôia e Rosa Meyre
- Mara & Rejane Cleide

- Eudalice e Valdeci
- Ila & Esmerino
- Jefferson & Raíssa
- Leandro & Cida
- Sidney & Adelita
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