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JULHO

MÊS DAS FÉRIAS

TEMPO DA MOCIDADE
PREPARE-SE
EBJ - Escola Bíblica de Jovens/2011

Depressão, Opressão e Possessão.

Você já se sentiu assim?
Reserve em sua agenda os dias 20 a 24 de julho
E convide parentes e amigos!

SEMANA DE FILMES EDIFICANTES

Dia 27 (quarta-feira)
Dia 28 (quinta-feira)
Dia 29 (sexta-feira)
Dia 30 (sábado)

- As Crônicas de Nárnia III
- O Verdadeiro Tesouro
- Irã, Um Brado de Fé
- Amor Sem Limites

Depois de cada filme há uma aplicação dos princípios
bíblicos e um bom tempo para comentários e comunhão.

IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO
www.cristoevida.com

É

VIDA

A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

ESPÍRITO SANTO

Conversão, Mudança, Crescimento e Serviço
Atos 2:37-40
Na INTRODUÇÃO foi esclarecido que:
Primeiro: “e recebereis o dom do Espírito Santo” - O Dom
do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo (vs. 38 e compare
com 8:17).
Segundo: “Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado
em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados” – Alguns
ensinam, usando de forma errada este texto, a regeneração
batismal. Contudo, a preposição grega ‘eis’, usada aqui, pode
ser traduzida como ‘para’ ou ‘por causa’(Dana & Mantey),
conforme o sentido da frase. E, conforme Marcos 16:15-16,
a única condição para receber a graça de Deus é crer. Ver
também Mateus 12:41, em que a preposição ‘eis’ foi empregada e traduzida por ‘com’, ou seja, por causa. Assim, o certo
entendimento é que a pessoa que se arrependeu deve ser
batizada POR CAUSA do perdão dos pecados.

Desta forma, a Bíblia ensina que é o Espírito Santo é:
I - UMA PROMESSA PARA TODOS QUE SE
CONVERTEM - Atos 2:39 e 1 Pedro 2:9.
II - UMA PROMESSA QUE ENVOLVE UMA TRANSFORMAÇÃO NA NATUREZA HUMANA - Atos 1:8 e 26:16-19.
Que transformações que o Espírito Santo
realiza em nossas vidas?
1 - O Espírito Santo transforma a natureza psico-espiritual
do convertido
1) Os irmãos da Cidade de Corinto, na Grécia - 1 Coríntios 6:9-11
O Pr. José Infante, da Igreja Batista de Vitória da Conquista, no aniversário de 101 anos da igreja, foi perguntado qual é o maior serviço da sua igreja à sociedade
da cidade. Ele respondeu que é a contribuição do ex-X.
2) Todos os verdadeiros crentes - Tito 3:3-7 (Colossenses 1:21)
O irmão aleijado, varredor de rua, e com um grande
problema no trabalho...
2 - O Espírito Santo opera mudanças na personalidade
do convertido
1) Timóteo – 2 Timóteo 1:6-7
2) Pedro – Antes: João 18:15-18; 25-27; e 20:19
Depois: Atos 2:14-15; 4:8-13... 19-20
3) João – Antes: Enérgico (Marcos 3:17); Intolerante (Marcos 9:38); Vingativo (Lc 9:54) e Ambicioso (Mc 10:35-37).
Depois: Ternamente Responsável (João 19:26) e Amoroso
(1 João 4:8).
Agora, amados, é a nossa vez!

TOM – Tempo de Oração por Missões

NOTÍCIAS DA ROSINHA - INDONÉSIA

Rosinha é uma jovem solteira que está trabalhando como missionária
na Indonésia, país muçulmano e altamente fechado para o Evangelho.
Rosinha está dando aulas de inglês (e evangelizando) crianças
muçulmanas, e também é professora da EBD de uma pequena igreja.

Queridos irmãos,
As últimas semanas foram de grande luta. Temos sidos lembrados
da Guerra em que estamos. Acreditamos que demônios poderosos
investem nesta região da Ásia. Muitos dos nossos alunos falam
sobre espíritos que eles vêem durante o dia. Duas semanas atrás
um aluno viu um espírito dentro da sala de aula. Não podemos esquecer que estamos no meio de uma guerra espiritual. Precisamos
vigiar e orar. Continuem a orar por nós. Agradeço a cada um que
ora, sei que as suas orações estão quebrando as barreiras para
que a Luz possa invadir!
Aqui uma menina que se chama ‘A’ aceitou a Jesus como Salvador
há alguns meses. Ela estava fazendo discipulado, e dizia querer passar o que estava aprendendo a outros indonésios. Mas, ela enfrentou
uma prova e voltou atrás. Uma amiga mandou que ela escolhesse
sua amizade ou os estudos bíblicos. Ela escolheu a amizade. Oremos
por ela, pois há outra coisa envolvida: ela sabe muito sobre a nossa
missão aqui, e pode nos colocar em perigo.
Mas, Deus seja louvado! Uma outra menina já está na terceira semana de Estudos Bíblicos (e outra pediu para fazer estudos com ela).
Também estou muito animada em poder ensinar na minha igrejinha aos domingos! Tem sido muita benção! Estou amando ensinar.
Tenho alunos de 8-12, 14-19, 20-23, 35-40 e todos estes estão juntos!
Duas semanas atrás eu compartilhei o meu testemunho e anunciei o
Evangelho claramente! Foi um grande privilegio!
Depois isto ele começaram a trabalhar para escrever os seus
testemunhos em inglês. Alguns deles nunca tinham compartilhado
seu testemunho antes. Tristemente vimos que têm muitos que estão
confusos sobre o que realmente quer dizer ser um crente. Orem
para que os salvos possam crescer, e para que os que ainda não são
crentes possam entender o Evangelho e se converterem.
Ainda não sei como será o próximo semestre. Continuem orando.
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LEITURA PARA A CONSAGRAÇÃO

As Primícias
“Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra
da verdade, para que fôssemos como primícias
das suas criaturas” (Tiago 1:18).
“Deus coloca aqueles que Ele salvou em primeiro lugar.
Ele lhes dá mais dignidade do que ao resto das criaturas.
O Seu povo escolhido é o Seu tesouro especial. Creio
que as pessoas mais pobres dentre o povo de Deus são
mais importantes do que os homens mais eminentes da
terra que não são convertidos. Deus vê Seus santos como
jóias na Sua coroa. Ele vê o resto da humanidade como
pedras comuns. Deus tem grande prazer em Seu povo. O
Seu povo é muito especial para Ele. Portanto o povo de
Deus é um povo privilegiado. Contudo, privilégios especiais
acarretam obrigações especiais. Quero falar-lhes a respeito
dessas obrigações. Deuteronômio 26:1-4 nos diz que em
Israel os primeiros frutos eram recolhidos das colheitas. Em
seguida eles eram entregues a Deus. No Novo Testamento,
Tiago nos diz que Deus nos salvou para que possamos
nos oferecer como uma oferta, como primícias, a Deus.
Os israelitas traziam uma cesta das primeiras espigas de
trigo, para oferecê-las em sacrifício ao Senhor. Esta oferta
das primícias foi ordenada por Deus e é uma obrigação dos
crentes de hoje. Temos que entregar ao Senhor uma parte
de todo o dinheiro que ganhamos. Espero que vocês já
estejam fazendo isso. Não quero falar agora a respeito de
dar dinheiro ao Senhor. Tudo que vocês tiverem, e todo o
seu tempo pertencem a Deus. Quero, entretanto, falar-lhes
a respeito de si mesmos...”
Este lindo texto é parte de um sermão pregado por Charles
Spurgeon no Século XIX. Nele o Pr. Spurgeon nos lembra
que Deus nos trata como Suas primícias, então, nada mais
justo e grato do que tratá-lO também assim: “Buscai primeiro
o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos
serão acrescentadas” (Mateus 6:33).
Na casa de meus pais, minha mãe separava sempre o
melhor do frango para o meu pai. A primeira (e a melhor) parte
era logo separada para ele. Eu, pequeno e tolo, não entendia
e sentia um misto de inveja, ciúme e despeito. Hoje eu sei que
ela estava certa. Era a forma dela honrar seu marido.
Ao cortar o bolo de aniversário, esperamos curiosos para
ver para quem a aniversariante dará a primeira fatia: É o
pedaço-primícias. Quem merecer tal honra receberá a primeira
parte. Este é princípio das Primícias.
Honremos ao SENHOR, lendo Provérbios 3:1-10, louvando e consagrando-Lhe as primícias das bênçãos que Ele nos
deu graciosamente.

N otas & Notícias

Agenda da Igreja • JULHO - AGOSTO
15 (sexta) • 19h: Aniversário de 1 ano do filho de Sandra e Rosilton
15 (sábado) • 19h: Chá de Fraldas do Cauã – Raquel e Jorge
2011
20 a 23 • (quarta a sábado) Mocidade: EBJ –
		 Tema: Depressão, Opressão e Possessão
24 (domingo) • Encerramento da EBJ: Quem Ama Espera
27 a 29 • (quarta a sexta): Mocidade: Filmes Edificantes
30 (sábado) • 08h: Passeio dos Casais IUPI e CEU

jul

04 (quinta) • 19h: Início do CBD/CTBPL - Programação de Vocação
05 (sexta) • 19h30: Culto de Ação de Graças na casa
			 da Glaudiane e Alexandre Aquino
06 (sábado) • 19h: Mocidade: Princípios da Liberdade Cristã (2)
07 (domingo) • 09h: Batismos e Celebração da Ceia do SENHOR
12 a 15 • (sexta a segunda) Retiro da EBEC (12 a 15 anos)
13 (sábado) • Conferência Missionária de Conservação de Frutos
14 (domingo) • EBD e Culto: Conferência Missionária
			 de Conservação de Frutos
16 (terça) • 19h: Koinonia – Começaremos as Celebrações
			 dos 27 anos de perseverança da IBF Cristo é Vida
			 – Pr. Reihold Federof.
19 (sexta) • 19h: Encontro de Pastores e Evangelistas –
			 Pr. Reinhold Federof
2011
20 (sábado) • 19h: Aniversário da IBF Cristo é Vida –
			 Pr. Reinhold Federof
21 (domingo) • 09h: Assembléia da Igreja;
			 18h: Culto de Ações de Graça.
25 (quinta) • 19h: Encontro dos Amigos de Sião – Cinco Razões
			 Por Que Amamos Israel: Pr. Reinhold Federof
27 (sábado) • 19h: Chá de Panela de Ana Lívia & Danilo

ago

SOBREVIVENTE DO HOLOCAUSTO

Oremos, irmãos, pois o SENHOR Deus de Israel está abrindo uma
extraordinária oportunidade: Ben Abraham vir a nossa igreja para dar
um testemunho pessoal de sua experiência nos Campos de Concentração. Estejamos orando para que ele esteja em nossa igreja no dia
07 de setembro – num grande Encontro dos Amigos de Sião.

ESCALA DAS LEITURAS BÍBLICAS
E CONSAGRAÇÃO - JULHO
Dia 10 - Bruno Braga e Laíse • Dia 17 - Diácono Rômulo e Diana
Dia 24 - Josiel e Lucy (Coral) • Dia 31 - Diácono Bonifácio e Ilzanir

RETIRO DO MINISTÉRIO DORCAS

O Retiro do Ministério Dorcas será na Pousada do Sol, dias 5 e
6 de novembro. O Tema é “As Fases da Mulher”. A taxa de R$
90,00 inclui: transporte, estudos, hospedagem e alimentação.
Inscrições com a Marlúcia.

RETIRO DE CASAIS 2011

Casal Cristão - Fé, Esperança e Amor - o maior destes é o Amor
1 Coríntios 13:13
Será nos dias 25 a 27 de novembro, no Hotel Don’Ana e Pousada do
Sol, na Praia do Presídio, em Iguape. Faça o quanto antes sua inscrição, pois temos poucas vagas (a irmã Lúcia Marculayne está responsável pelas inscrições e poupança). O valor da taxa: R$ 350,00.

SENTENÇA DE MORTE REVOGADA

Yousef Nadarkhani e sua esposa Fatemah Pasindedah
Deus atendeu às nossas orações. A Bíblia diz que a oração feita por
um justo muito pode em seus efeitos (Tg 5:16). Oramos pelo Pr. Yousef
Nadarkhani e por sua esposa, Fatemah. Ela tinha sido condenada a
prisão perpétua por ter se convertido a Cristo. Mas, Deus graciosamente fez com que fosse revogada a sua sentença, e ela pôde voltar
para casa e cuidar de seus dois lindos filhos. Continuamos a orar pelo
Pr. Yousef, pois havia sido condenado à pena de morte, e aguardava a
execução. A sua acusação é motivo de honra: Crer em Cristo como Senhor e Salvador, perseverar em sua profissão de fé, não ceder às pressões e não ter medo das ameaças. Agora nos chegou a tão esperada
notícia: o advogado do pastor iraniano, Mohammad Ali Dadkhak, anunciou que a sentença de morte por apostasia de seu cliente foi revogada.
(mais informações em nosso site: www.cristoevida.com)

SORRISO FINAL

Irmão Farisaico da Silva gosta de visitar igrejas, porque ele adora ser
apresentado – Extraído do Jornal “O Amigão do Pastor”

