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JULHO

MÊS DAS FÉRIAS

TEMPO DA MOCIDADE
EBJ - Escola Bíblica de Jovens/2011

20 A 24 DE JULHO - 19 HORAS

Depressão, Opressão e Possessão.

Você já se sentiu assim?
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
- A Escalada
- 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 -

CICATRIZES

Um menino tinha uma
cicatriz no rosto. As pessoas
de seu colégio não falavam
com ele e nem sentavam ao
seu lado. Na verdade, quando
os colegas o viam, franziam a
testa, pois achavam sua cicatriz
muito feia. Então a turma se
reuniu com o professor e foi
sugerido que aquele menino
saísse do colégio. O professor levou o caso à diretoria.
A diretoria chegou à seguinte conclusão: Que não poderia tirálo do colégio, mas que conversaria com o menino, e ele seria
o último a entrar em sala de aula, e o primeiro a sair, desta
forma nenhum aluno seria incomodado com o rosto do menino.
Quando soube da decisão, o menino aceitou a imposição do
colégio, mas com uma condição: Ele compareceria na frente
dos alunos em sala de aula, para contar como lhe aconteceu
a cicatriz. A turma concordou, e, no dia determinado, o menino
entrou, dirigiu-se a frente da sala de aula e começou a relatar:
“Sabe turma eu entendo vocês, na realidade esta cicatriz é
muito feia, mas foi assim que eu a adquiri: Minha mãe era muito
pobre e, para ajudar na alimentação de casa, ela passava
roupa para fora. Eu tinha por volta de 7 a 8 anos de idade...”
A turma estava em silêncio e atenta a tudo. O menino
continuou:
“Além de mim, havia mais três irmãozinhos, um de 4 anos,
outro de 2 anos e uma irmãzinha com apenas alguns dias
de vida.”
Silêncio total em sala.
“... Foi aí que, não sei como, a nossa casa que era muito
simples, feita de madeira começou a pegar fogo, minha mãe
correu até o cômodo em que estávamos pegou meu irmãozinho de 2 anos no colo, eu e meu outro irmão pelas mãos,
e nos levou para fora. Havia muita fumaça, as paredes que
eram de madeira pegavam fogo, e estava muito quente...
Minha mãe colocou-me sentado no chão do lado de fora e
disse-me para ficar com eles, pois tinha que voltar para pegar
minha irmãzinha que continuava lá dentro da casa em chamas.
Só que quando minha mãe tentou voltar para pegar a minha
irmãzinha, as pessoas que estavam ali não deixaram minha
mãe entrar na casa por causa do fogo que já era enorme. Eu
via minha mãe gritar: “Minha filhinha está lá dentro! Minha
filhinha está lá!” Vi no rosto de minha mãe o desespero, e ela
gritava, mas aquelas pessoas a seguravam e não deixaram
que ela fosse buscar a minha irmãzinha...

“Foi aí que decidi. Peguei meu irmão de 2 anos que estava
em meu colo e o coloquei no colo do meu irmãozinho de 4
anos e disse-lhe que não saísse dali até eu voltar. Saí sem ser
notado, e, quando perceberam , eu já tinha entrado na casa.
Havia muita fumaça, estava muito quente, mas eu tinha que
pegar minha irmãzinha. Quando a encontrei, ela estava enrolada em um lençol e chorava muito. Neste momento vi caindo
alguma coisa, então me joguei em cima dela para protegê-la,
e aquela coisa quente queimou o meu rosto...”
A turma estava quieta, meio envergonhada, e então o
menino continuou:
“Vocês podem achar esta cicatriz feia, mas tem alguém lá em
casa que acha linda e todo dia quando chego em casa, ela, a
minha irmãzinha, me beija porque sabe que é marca de amor.”
Vários alunos choravam, sem saber o que dizer ou fazer,
então o menino foi para o fundo da classe e sentou-se.
TEXTO ADAPTADO

O mundo está cheio de pessoas com cicatrizes. Não estou
falando de cicatrizes visíveis, mas de dores invisíveis que
foram ferindo e marcando suas vidas. Às vezes nós mesmos
fomos causadores de tais cicatrizes. Talvez por atos ou mesmo
com palavras. E, quem sabe, se também nós as tenhamos
em algum lugar, escondidas em nosso íntimo?
Há aproximadamente dois mil anos, JESUS CRISTO adquiriu algumas cicatrizes em Suas mãos e corpo:
“Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas
mãos; e chega a tua mão, e põe-na no meu lado;
e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu,
e disse-lhe: Senhor meu, e Deus meu!” – João 20:27-28
Aquelas cicatrizes eram para nós, mas Ele “pulou em cima
da gente”, nos protegeu e ficou com todas as nossas dores.
São marcas de amor.
Hoje temos a missão de levar esse amor aos marcados
pela dor, pessoas com cicatrizes na alma, para as quais temos
o dever de anunciar o amor de Jesus Cristo, o valor de Seu
sacrifício, e a oferta da salvação:
“Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei” – Mateus 11:28
Nossa EBJ-2011 é uma oportunidade de conhecermos
mais os sofrimentos humanos (também os nossos), para que
possamos ter uma bíblica compaixão que nos impulsione a
ajudar as pessoas. Talvez, ao tentar ajudar, também sejamos
marcados . Mas serão marcas de amor.
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LEITURA PARA A CONSAGRAÇÃO

Que Comeremos?
D iácono A ilton L eite

“E se disserdes: Que comeremos no
ano sétimo? eis que não havemos
de semear nem fazer a nossa colheita”
Levítico 25:20
No livro de Levítico, capítulo 25,
pode ser lido o relato a respeito do ano
do jubileu. Vamos relembrar: “Também
contarás sete semanas de anos, sete
vezes sete anos; de maneira que os
dias das sete semanas de anos te serão
quarenta e nove anos” – Levítico 25:8. Depois
destes quarenta e nove anos, iniciaria, então, o ano qüinquagésimo. E o que teria de especial neste ano em destaque?
Vejamos: “E santificareis o ano qüinquagésimo, e apregoareis
liberdade na terra a todos os seus moradores; ano de jubileu
vos será, e tornareis, cada um à sua possessão, e cada um
à sua família. O ano qüinquagésimo vos será jubileu; não
semeareis nem colhereis o que nele nascer de si mesmo...”
– Levítico 25:10 e 11.
O mandamento não deixava dúvida. No ano do jubileu
teria que ser promovido um descanso à terra, sem que houvesse plantação ou colheita no referido ano, onde também
se praticava perdão de dívidas, devolução de posses, como
também libertação de escravos.
Mas, se alguns perguntassem: “Que comeremos no
ano sétimo? eis que não havemos de semear nem fazer
a nossa colheita” – Levítico 25:20. A resposta de Deus
é grandemente confortante: “Então eu mandarei a minha
bênção sobre vós no sexto ano, para que dê fruto por três
anos” – Levítico 25:21.
Muitas vezes, obedecer a Deus implica numa aparente
(só aparente!) perda de algo importante para nós.
Quantas vezes não dizimamos ou ofertamos de forma
sacrificial? Graças a Deus que fazemos isso por fé!
Mas, quando obedecemos a Deus, Ele sempre supre,
abundantemente, nos prometendo: “Eu mandarei a minha
bênção sobre vocês”.
Em Êxodo 36:2-7 temos o bom exemplo dos filhos de
Israel, mostrando a diligência em ofertar, de forma que foi
preciso proibi-los deste serviço, porque eles entenderam o
chamado e ofertaram abundantemente. Leiamos esse texto.

N otas & Notícias

Agenda da Igreja • JULHO - AGOSTO
20 a 23 • (quarta a sábado) Mocidade: EBJ –
		 Tema: Depressão, Opressão e Possessão
2011
24 (domingo) • 09h: Encerramento da EBJ: Quem Ama Espera
			 18h: Continuação da Mensagem:
			 Espírito Santo (Parte III) – Pr. José Nogueira
27 a 30 • (quarta a sábado): 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 (Rua 41, nº 1216)
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.
2011
19 (sexta) • 19h: Encontro dos Amigos de Sião –
			 Pr. Reinhold Federof
20 (sábado) • 19h: Aniversário da IBF Cristo é Vida –
			 Pr. Reinhold Federof
21 (domingo) • 09h: Assembléia da Igreja;
			 18h: Culto de Ação de Graças.
25 (quinta) • 19h: Encontro de Pastores e Evangelistas –
			 Pr. Reinhold Federof
27 (sábado) • 19h: Chá de Panela de Ana Lívia & Danilo

ago

SOBREVIVENTE DO HOLOCAUSTO

Ben Abraham virá a nossa igreja para dar um testemunho pessoal
de sua experiência nos Campos de Concentração.
Estejamos orando para que, no dia 7 de setembro, tenhamos um
grande Encontro dos Amigos de Sião.

ESCALA DAS LEITURAS BÍBLICAS
E CONSAGRAÇÃO - JULHO
Dia 17 - Diácono Ailton e Edislândia
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 será “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. A Sra. Lúcia
Marculayne está responsável pelas inscrições e poupança.

KOINONIA
O irmão Assis está
dando continuidade
aos Estudos Bíblicos
sobre a Doutrina
da Graça, tanto em
nossas Koinonias (às
terças-feiras), como
nas mensagens deste
domingo (dia 17).

CBD/CTBPL

As aulas do Centro Bíblico Discipular (Treinamento de Pastores,
Evangelistas e Líderes) começarão no 04/08. Serão oferecidas as
Disciplinas: Evangelismo de Crianças, Música Cristã, Missões,
Grego II, Homilética II e Panorama do A.T. II.

MINISTÉRIO ATALAIA
[ Domingo ] Dia 17 de Julho - Maurício e Ricardo (8711-3244)
Responsável: Diácono Ailton Leite (8887-1040)

SORRISO
FINAL

O absurdo da concorrência eclesiástica neo-evangélica...

