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O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso;
o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece.
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
1 Coríntios 13:4 e 7

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 haverá uma aplicação
dos princípios bíblicos e um bom tempo para
comentários e comunhão.

IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO
www.cristoevida.com
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- PR. JOSÉ NOGUEIRA -

SEXO
Por que esperar até
o casamento?

» Histórias de horror:
1 - Últimos desastres aéreos...
2 - Escândalos no meio “evangélico”...
» Histórias de heróis:
1 - João Nogueira Jucá
2 - George e Caroline são casados. Ela tem 43 anos
e ficou grávida. Diagnosticaram que seu bebê terá
síndrome de Down. Ela poderia fazer um aborto. Eles
disseram não!
3 - Haroldo e Rute são casados há 20 anos. Um mês
após o casamento, um motorista bêbado atropelou
Rute, e ela ficou paralítica. Haroldo tem cuidado dela,
estão juntos e felizes.
4 - Sheila tem 20 anos e faz faculdade. É muito atraente.
É crente e fez um voto a Deus de manter-se virgem.
Resolveu guardar-se pura para o seu marido. Ela tem
ensinado às amigas a importância da pureza.
I. PORQUE O AMOR É SANTO - 1 Coríntios 13:4-8
Nestas definições do amor bíblico, vamos encontrar as respostas de Deus para as principais “razões” dos fornicadores:
1 - “eu não posso esperar mais...”
2 - “é uma prova de amor, assim não seremos de mais
ninguém...”
3 - “nós não temos que dar satisfação a ninguém”
4 - “tudo é licito no amor...”
5 - “eu preciso... Meus impulsos são incontroláveis”
6 - “ninguém vai ficar sabendo. Enganaremos a todos”
7 - “como saberemos se somos compatíveis nesta área”
8 - “se não aumentarmos a nossa intimidade, vamos esfriar”
II. PORQUE SEXO FORA DO CASAMENTO É PECADO 1 Tessalonicenses 4:1-8
III. DEUS QUER A NOSSA PUREZA - 1 Timóteo 4:12
IV. BEM-AVENTURADOS SÃO OS QUE OBEDECEM
AO SENHOR DEUS:
“Ora se sabeis estas cousas, bem-aventurados sois
se as praticardes”
João 13:17

INFORMISSÕES
I GREJA B ATISTA F UNDAMENTALISTA C RISTO

É

V IDA

Av. K, nº 911 - Planalto da Barra - Fortaleza - CE
Telefone: (85) 3286.3330 - Pr. José Nogueira (8859-3412 / 9617-0063)
Jornalista Resp.: Mariana Cadete - MTB-CE 01820-JP
Boletim interno, semanal e gratuito • Tiragem: 500 cópias • www.cristoevida.com

RETIROS DE NOSSA IGREJA

RETIRO DA EBEC

ESCOLA BÍBLICA DE EVANGELIZAÇÃO DE CRIANÇAS

12 a 15 DE AGOSTO
Meninos e meninas de 12 a 17 anos.

RETIRO DE JOVENS

28 A 30 DE OUTUBRO - PARACURU
APOCALIPSE

20:12

FOMOS AVISADOS

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

Casal Cristão - Fé, Esperança e Amor - o maior destes é o Amor
1 Coríntios 13:13
Dias 25 a 27 de novembro, no Hotel Don’Ana e Pousada do Sol.
A Sra. Lúcia Marculayne está responsável
pelas inscrições e poupança.

LEITURA PARA A CONSAGRAÇÃO

Um Dever
e Uma Responsabilidade

“As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás
à casa do Senhor teu Deus”
Êxodo 23:19
Lendo o texto de Provérbios 3:1-10, fui despertado pelas palavras
sábias do irmão Hugo, ao comentar os versículos 9 e 10: “Honra ao
SENHOR com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus
ganhos; e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho
os teus lagares”. Ele falou sobre a generosidade de Deus. Nós O
honramos com apenas uma parte. Ele não nos pediu tudo (que tinha
todo o direito de fazê-lo, afinal foi Ele Quem nos salvou da perdição
eterna e nos deu a Vida Eterna). Mas, mesmo assim, o SENHOR nos
ensinou que podemos honrá-lO com apenas uma parte do que Ele
tem nos dado, se consagrarmos como as primícias.
E a seguir vem a inacreditável declaração divina: “E se encherão
os teus celeiros”. Ele nos pede uma parte, e promete nos dá muito,
pois “encher os celeiros” significa não deixar faltar nada. E, como se
já não bastasse tanta graça, Ele ainda promete “e transbordarão de
vinho os teus lagares”. Transbordar é dar mais do que precisamos,
é fazer sobrar. Devolvemos a Ele apenas uma parte. Contudo, Ele
nos dá tudo e, mais ainda, faz com que transbordemos de bênçãos!
Sabemos que no Antigo Testamento a ênfase das bênçãos estava
nas coisas materiais, e que, na Dispensação da Graça, no Novo Testamento, a ênfase recai sobre outras formas de abençoar. Contudo,
bênçãos do SENHOR, de qualquer forma que venham, são sempre
maravilhosas. Podemos dizer: bênçãos são bênçãos!
Há mais de vinte anos venho experimentando isso em minha vida,
pois ser fiel é um dever do crente. Mas, também temos a responsabilidade de ensinar isto com toda a insistência possível. Porque é triste ver
crentes infiéis e pensando que vão lucrar com isso. Ministério pastoral
longo nos dá a triste constatação de ver pessoas que ao longo do
tempo foram negligentes com Deus, e estão a colher em suas casas
os frutos amargos (“Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque
tudo o que o homem semear, isso também ceifará” – Gálatas 6:7).
Hoje é tempo de consertar tudo, pois Deus tem amor e poder para
restaurar o que a infidelidade, ao longo de tantos anos, estragou e
fez com que você perdesse.
Leiamos Provérbios 3:1-10 como nunca lemos antes, e adoremos
ao nosso Deus, o SENHOR de toda a graça e misericórdia, louvando
o Seu glorioso Nome.

N otas & Notícias

AGENDA DA IGREJA
JULHO

27 a 30 • (quarta a sábado): Mocidade: Filmes Edificantes
30 (sábado) • 08h: Passeio dos Casais IUPI e CEU

AGOSTO

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. Reinhold Federolf.
19 (sexta) • 19h: Encontro dos Amigos de Sião –
			 Pr. Reinhold Federolf
20 (sábado) • 19h: Aniversário da IBF Cristo é Vida –
			 Pr. Reinhold Federolf
21 (domingo) • 09h: Assembléia da Igreja;
18h: Culto de Ação de Graças.
25 (quinta) • 19h: Encontro de Pastores e Evangelistas –
			 Pr. Reinhold Federolf
27 (sábado) • 19h: Chá de Panela de Ana Lívia & Danilo

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 07 de setembro, tenhamos um grande Encontro dos
Amigos de Sião.
Ben Abraham (Lodz, Polônia, 1924) é escritor e jornalista. Ele
sobreviveu ao gueto de sua cidade natal e aos campos de concentração durante a ocupação alemã. Depois de passar pelos campos
de Brauschweig, Watenstadt e Ravensbruck entre 1943 e 1945, acabou confinado em Auschwitz, onde sua família foi dizimada. Dentre
200 parentes seus apenas ele e um primo sobreviveram. Na noite
de 1º para 2 de maio de 1945 foi libertado pesando 28 quilos, com
tuberculose nos dois pulmões, escorbuto e disenteria com sangue.
Após a queda do nazismo, Abraham prometeu a si mesmo como
objetivo de vida contar à humanidade o “capítulo de perseguições,
atrocidades e matanças” de Adolf Hitler. Ben Abraham passou dois
anos de sua vida em hospitais. E conseguiu se recuperar miraculosamente. Segundo ele “foi milagre; naquela época nem existia cura
para tuberculose”. Após a recuperação, o jornalista presenciou outro
conflito pelo qual se tornou vitorioso: a guerra de Independência do
Estado de Israel, em 1947. Em 21 de Janeiro de 1955, Abraham se
estabeleceu no Brasil e se naturalizou em 1957. Aqui casou-se e
constituiu família.
Diante de seu trabalho e quinze livros sobre o Holocausto, recebeu
inúmeras homenagens das quais se destacam a Chave de Ouro do
Memorial Yad Vashem de Jerusalém e a Medalha de Honra ao Mérito
da Universidade de São Paulo.

EBJ-2011
Depressão, Opressão e Possessão

Quem falou que jovens não se interessam por assuntos sérios?
A nossa Mocidade provou que, quando se trata de estudar a Bíblia
e debater assuntos sérios, os jovens crentes são exemplos de zelo
em aprender e praticar a Palavra de Deus. A EBJ 2011 tem sido
uma grande bênção e marcará a história de nossa igreja.

CBD/CTBPL

No dia 4 de agosto começarão as aulas do Centro Bíblico Discipular
(Treinamento de Pastores, Evangelistas e Líderes).
Serão oferecidas as seguintes Disciplinas: QUINTA-FEIRA »
Missões (15h); Grego II (18h30); Evangelismo de Crianças (19h30);
e Panorama do A.T. II (19h30) • SEXTA-FEIRA » Homilética II (19h).

LEITURAS PARA A CONSAGRAÇÃO

Dia 24/07 - Josiel e Lucy • Dia 31/07 - Diácono Bonifácio e Ilzani

MINISTÉRIO ATALAIA

Diácono Responsável: Ailton Leite (8887-1040)
Domingo: Dia 24 de Julho - Carlos Aguiar e Lázaro (8887-3630)

SORRISO FINAL

Pai, hoje, na EBD, a lição foi sobre Hipocrisia!

