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DIA DE AÇÕES DE GRAÇA


Há 90 dias que nos despedimos dos irmãos e chegamos
em Florianópolis-SC. Fomos bem recebidos e logo nos estabelecemos, alugamos um apartamento e compramos a mobília.
O Roberto continua indo bem no Figueirense treinando de
segunda a sábado. O Levi também ingressou no clube e está
conquistando o seu espaço. Temos estado constantemente
juntos dos atletas evangelizando e levando-os para igreja.
Estamos aguardando uma resposta para usarmos o espaço
de uma capela no clube onde realizaremos estudos bíblicos,
e com isso alcançarmos mais de 100 jovens que moram no
clube, quatro já se converteram, três atletas e um funcionário.
A Glaudiane assumiu um Espaço Vida Saudável (EVS Nutrição da Herbalife). Este EVS tem servido de bons contatos
de trabalho para o meu trabalho e como evangelismo, um
casal já se converteu e estamos evangelizando outro.
Nossa participação na igreja tem sido intensa, já preguei na EBD e na Mocidade. No mês passado fui para São
Lourenço, pregar numa igreja que está sem pastor, levei três
mensagens. Neste mês me enviaram para pregar em outra
igreja, em Piçarras num Centro de Recuperação e em Penha
onde fica a igreja. Um casal se converteu, eram vindos de uma
igreja Presbiteriana, mas percebemos que eles nunca tinham
feito uma decisão por Jesus, então os confrontamos e eles
entenderam. Temos ajudado na reestruturação do Instituto
Bíblico para o próximo ano na Igreja Batista Bíblica em Florianópolis, onde congregamos. Fazemos discipulado de novos
irmãos, aconselhamento de casais. A Glaudiane juntamente
com a esposa do pastor assistente deram um estudo para as
jovens sobre “Quem ama espera” com o tema “Sexo - Por que
esperar até o casamento?”, retirado do Informissões 848.
Amados irmãos quero dar-lhes testemunho de como fomos abençoados em ter vivido esses 20 anos de vida cristã
numa igreja como a nossa que prega e ensina bem a doutrina
bíblica e onde há muitas atividades e uma liderança e organização eclesiástica bem constituída. Tenho o coração grato
a Deus pelo convívio que tive com os irmãos e em especial
com o Pr. Nogueira, mesmo em meio as lutas, mas foram
momentos de grande aprendizado e firmeza.
Alexandre Aquino e família, Florianópolis-SC, 22/11/11.
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1) Nossos negócios e trabalho, sustento.
2) Nosso envolvimento e influência na igreja. O pastor
tem percebido a necessidade e se colocado acessível
às melhorias.
3) Espaço no Figueirense para iniciarmos os estudos
bíblicos.
4) Campo missionário: visão, chamado e envio pela Igreja.
5) Pelos piás (menino aqui), crescimento e treinos.
LEITURAS PARA A CONSAGRAÇÃO - NOVEMBRO
DIA 20: Liduina Teles e Milene. DIA 27: Jailson e Márcia Cysne.
MINISTÉRIO ATALAIA – ESCALA DE NOVEMBRO
Dia 20 - Carlinhos, Esmerino e Cláudio Franco; Dia 27 – Lázaro,
Marden e Sérgio.

AGENDA DA IGREJA
DEZEMBRO
03 (sábado) – 16 h:Reunião do Conselho Administrativo da Igreja;
19 h: Eleição da Mocidade
10 (sábado) – 19 h: Programação Especial sobre ABORTO.
11 (domingo) – Dia da Bíblia

17 (sábado) – 19 h: Culto de Ações de Graça pela Formatura do Átila
18 (domingo) – 9 h: Assembléia da IBF Cristo é Vida; 18 h: Cantata de Natal do
Coral Infanto-Juvenil Cristo é Vida
25 (domingo) – Sem EBD. 9 h: Assembléia na Congregação do Pecém
e Culto de Emancipação. 18 h: Culto Especial de Natal com o Coral Cristo é Vida
31 (sábado) – 21 h: Batismo, Celebração da Ceia do SENHOR e Vigília de Oração.
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“THE FIRST THANKSGIVING AT PLYMOUTH”

Agradecer a Deus é gratificante. Como é bom agradecer
e louvar a Deus! A Bíblia menciona diversos momentos de
louvor e gratidão, e exorta-nos a sempre reconhecer a
bondade de Deus e sermos gratos ao SENHOR.
Queremos relembrar o surgimento do dia de Ação de
Graças e depois ver o que a Bíblia tem a dizer sobre esse
tema.
1 – Histórico do Dia de Ação de Graças
O dia Nacional de Ação de Graças, como o temos hoje,
teve seu início nos Estados Unidos da América. Imigrantes
ingleses, de origem puritana, fugiram para os Estados
Unidos, por causa a intolerância religiosa, em busca de
maior liberdade religiosa e política. Nos primeiros anos na
América, passaram por grandes provações e sofrimentos.
Tendo sobrevivido e começando a prosperar, resolveram
agradecer a Deus e dedicar a Ele um dia de Ação de Graças.
Celebravam o dia com um banquete e o assado de uma ave
silvestre, o peru.
Datas Históricas do Dia de Ação de Graças
- 13/12/1621, o governador Bradford agradece a Deus.
Foi a primeira Festa da Colheita celebrada nos EUA.
- 26/11/1789, o Presidente George Washington agradece
a Deus em Culto Público.
- 1725, fixou-se, neste ano, a quarta quinta-feira de
novembro, como Dia de Ação de Graças.
- 1863, o Presidente dos EUA, Abraham Lincoln, deu
ênfase à celebração do Dia de Ação de Graças no país.
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“First Thanksgiving”

aramaicas e gregas para agradecer. Em adição temos
“exhomilogeo” que é usado em Mt 11:25. Nos salmos a palavra
“Yada” significa restritamente dar graças, louvar, celebrar.
INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS NOS SALMOS SOBRE
O AGRADECIMENTO
É notório que só os filhos de Deus são aptos para trazerem
agradecimento aceitável a Deus. Os que não crêem em
Deus, não podem agradecer a Deus. Também aqueles que
rejeitam os ensino e mandamentos de Deus não podem
agradecer verdadeiramente a Deus. Isto mostra porque
o Dia de Graças é algo diferente, pois trata-se do que o
verdadeiro louvor ao SENHOR - “Levanto-me à meia-noite
para te dar graças, por causa dos teus retos juízos (Sl 119:62).

REPRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DO QUADRO DE J.L.G. FERRIS

- 1949, o embaixador brasileiro, Joaquim Nabuco, assistiu
em Washington, nos EUA, à celebração do dia Nacional
de Ação de Graças. Sensibilizado, proferiu um vibrante
discurso na ONU, convidando as nações a fazerem o
mesmo e propôs o Dia Internacional de Ação de Graças,
para reconhecimento da providência divina entre os homens
e nações. Hoje a data é celebrada em mais de 150 nações.
- O Dia Nacional de Ação de Graças foi instituído no Brasil,
pelo Presidente Eurico Gaspar Dutra, pela lei 781, de 17 de
agosto de 1949.
2 - AGRADECER E LOUVAR NA BÍBLIA
O Antigo e o Novo Testamento convidam os crentes, o povo
redimido por Deus, por inúmeras passagens, a darem graças
a Deus em todos os momentos de sua vida. Isto não impede
que se fixe um dia especial para isso. Em toda a Bíblia temos
exemplos de indivíduos e grupos que em diversas situações
agradecem a Deus pelas muitas bênçãos recebidas.
Noé, após um ano na arca, ao desembarcar com seus
familiares, ofereceu sacrifícios de louvor a Deus (Gn 8:20,21).
Salomão, mil anos antes de Cristo, ao dedicar o Templo,
ofereceu a Deus 20 mil bois e 100 mil ovelhas (1 Rs 8:62).
Observando a vida de Jesus, vemo-lO agradecer a Deus pelo
alimento (Jo 6:11,23), pela resposta às orações (Lc 22:17,19),
pela saúde (Lc 17:16), pelo pão na santa ceia (Lc 22:17,19). O
apóstolo Paulo, em suas epístolas, agradece publicamente a
Deus em várias igrejas por bênçãos como: o alimento (At 27:35;
Rm 14:6; 1 Co 10:.30; 1 Tm 4:13), pela paz (At 24:2) e livramento
de perigos (At 27:35; 28.15).
A TERMINOLOGIA DO AGRADECER NAS ESCRITURAS.
A palavra agradecer (original e sinônimos) aparece mais de
60 vezes no Antigo Testamento. Temos 26 Salmos que exortam
ao louvor. No Novo Testamento a palavra aparece mais de 100
vezes.
As palavras hebraicas são “Yada” e “Todah” e no grego
“eucharisteuo” e “eucharistia”. São as palavras hebraicas,
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LUGARES PARA AGRADECER
No Salmo 100, o salmista convida os seguidores de Deus:
“Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terra. Servi ao Senhor
com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos” (Sl 100:1
e 2). Um dos elementos principais no culto divino é dar graças.
Se isto é feito na casa de Deus, poderá ser feito também na
vida devocional, nos lares, como vários salmos o atestam.
AGRADECIMENTOS ENTRE AS NAÇÕES
Davi coloca a seguinte ordem: “Assim que, ó Senhor, te
louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome
“ (Salmo 18:47 a 49). Temos aqui uma ênfase à obrigação
missionária de proclamar o temor de Deus entre os gentios.
“Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos,
entre os povos os seus feitos” (Sl 105:1). Também no dia de
Ações de Graças, lembrar de nosso compromisso com Missões.
POR QUE AGRADECER? SALMO 136:1 E 2
Agradecer e louvar são práticas contínuas. O salmista nos
encoraja a louvarmos a Deus sempre. “Quanto a nós, teu povo,
e ovelhas do teu pastor, para sempre te daremos graças; de
geração em geração proclamarmos os teus louvores” (Sl 79:13).
Davi afirma: “Assim os justos renderão graças ao Teu nome:
os retos habitarão na Tua presença” (Sl 140:13). Na escatologia,
os fiéis são lembrados de que viverão na presença de Deus,
num permanente louvor.
Louvar e agradecer a Deus deve ser algo constante na vida
de cada cristão, tanto em particular, como na família, no culto e
na sociedade.
Que o SENHOR Deus erga nossos corações ao louvor
vibrante e forte em todos os momentos e na congregação dos
justos. Amém.
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LEITURA

PARA

C ONSAGRAÇÃO

Preparemo-nos para
o Dia das Primícias
“E, se as primícias são santas, também a massa o é;
se a raiz é santa, também os ramos o são” Romanos 11:16
O princípio é que ao consagrar a Deus as primícias santifica-se
o restante. Temos um exemplo desse princípio em Abraão. Deus
pediu a Abraão as primícias de sua descendência: Isaque. Abraão
consagrou seu primogênito ao SENHOR. E Deus passou a tratar
toda a descendência de Abraão como se todos fossem aquele
primogênito consagrado. Vejamos a mensagem que Deus deu
para Moisés entregar ao Faraó egípcio: “Dirás a Faraó: Assim
diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois:
deixa ir meu filho, para que me sirva; mas, se recusares deixá-lo
ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito.” (Êxodo 4:22-23).
Deus mandou dizer que Israel era seu primogênito (fruto
da consagração das primícias de Abraão), e que se Faraó não
o libertasse, então os primogênitos do Egito é que sofreriam. E
foi o que aconteceu. Num registro posterior, no livro de Salmos,
observemos como é descrito o juízo divino sobre os primogênitos
egípcios:
“E feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força
nas tendas de Cão” (Salmo 78:51 – ver também 105:36).
Como tratamos as primícias sempre traz conseqüências
espirituais. Honrar ao Senhor com a entrega delas traz bênçãos,
mas brincar com Deus no tocante a isto gera disciplina de Deus.
Deus pediu aos israelitas a consagração de todo primogênito: “Disse o SENHOR a Moisés: Consagra-me todo primogênito;
todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto
de homens como de animais, é meu” (Êxodo 13:1-2). E explicou
a razão disto: “Também acontecerá que, quando o SENHOR te
houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus
pais, quando ta houver dado, separarás para o SENHOR tudo o
que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres;
os machos serão do SENHOR. Porém, todo o primogênito da
jumenta resgatarás com um cordeiro; e se o não resgatares,
cortar-lhe-ás a cabeça; mas todo o primogênito do homem,
entre teus filhos, resgatarás. E quando teu filho te perguntar no
futuro, dizendo: Que é isto? Dir-lhe-ás: O SENHOR nos tirou com
mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que,
endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o SENHOR matou
todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do
homem até o primogênito dos animais; por isso eu sacrifico ao
SENHOR todos os primogênitos, sendo machos; porém a todo o
primogênito de meus filhos eu resgato” (Êxodo 13:11-15).
Os pais judeus ao consagrarem o primogênito, reconheciam
que ele pertencia ao Senhor e que assim estavam também santificando a Deus o restante de sua descendência.
Portanto, consagremos com alegria as primícias de nossos
ganhos ao SENHOR, e façamos uma verdadeira Celebração de
Consagração das Primícias.
Leiamos o Salmo 119: 145 a 152.
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Rm 14:6; 1 Co 10:.30; 1 Tm 4:13), pela paz (At 24:2) e livramento
de perigos (At 27:35; 28.15).
A TERMINOLOGIA DO AGRADECER NAS ESCRITURAS.
A palavra agradecer (original e sinônimos) aparece mais de
60 vezes no Antigo Testamento. Temos 26 Salmos que exortam
ao louvor. No Novo Testamento a palavra aparece mais de 100
vezes.
As palavras hebraicas são “Yada” e “Todah” e no grego
“eucharisteuo” e “eucharistia”. São as palavras hebraicas,
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LUGARES PARA AGRADECER
No Salmo 100, o salmista convida os seguidores de Deus:
“Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terra. Servi ao Senhor
com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos” (Sl 100:1
e 2). Um dos elementos principais no culto divino é dar graças.
Se isto é feito na casa de Deus, poderá ser feito também na
vida devocional, nos lares, como vários salmos o atestam.
AGRADECIMENTOS ENTRE AS NAÇÕES
Davi coloca a seguinte ordem: “Assim que, ó Senhor, te
louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome
“ (Salmo 18:47 a 49). Temos aqui uma ênfase à obrigação
missionária de proclamar o temor de Deus entre os gentios.
“Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos,
entre os povos os seus feitos” (Sl 105:1). Também no dia de
Ações de Graças, lembrar de nosso compromisso com Missões.
POR QUE AGRADECER? SALMO 136:1 E 2
Agradecer e louvar são práticas contínuas. O salmista nos
encoraja a louvarmos a Deus sempre. “Quanto a nós, teu povo,
e ovelhas do teu pastor, para sempre te daremos graças; de
geração em geração proclamarmos os teus louvores” (Sl 79:13).
Davi afirma: “Assim os justos renderão graças ao Teu nome:
os retos habitarão na Tua presença” (Sl 140:13). Na escatologia,
os fiéis são lembrados de que viverão na presença de Deus,
num permanente louvor.
Louvar e agradecer a Deus deve ser algo constante na vida
de cada cristão, tanto em particular, como na família, no culto e
na sociedade.
Que o SENHOR Deus erga nossos corações ao louvor
vibrante e forte em todos os momentos e na congregação dos
justos. Amém.
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LEITURA

PARA

C ONSAGRAÇÃO

Preparemo-nos para
o Dia das Primícias
“E, se as primícias são santas, também a massa o é;
se a raiz é santa, também os ramos o são” Romanos 11:16
O princípio é que ao consagrar a Deus as primícias santifica-se
o restante. Temos um exemplo desse princípio em Abraão. Deus
pediu a Abraão as primícias de sua descendência: Isaque. Abraão
consagrou seu primogênito ao SENHOR. E Deus passou a tratar
toda a descendência de Abraão como se todos fossem aquele
primogênito consagrado. Vejamos a mensagem que Deus deu
para Moisés entregar ao Faraó egípcio: “Dirás a Faraó: Assim
diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois:
deixa ir meu filho, para que me sirva; mas, se recusares deixá-lo
ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito.” (Êxodo 4:22-23).
Deus mandou dizer que Israel era seu primogênito (fruto
da consagração das primícias de Abraão), e que se Faraó não
o libertasse, então os primogênitos do Egito é que sofreriam. E
foi o que aconteceu. Num registro posterior, no livro de Salmos,
observemos como é descrito o juízo divino sobre os primogênitos
egípcios:
“E feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força
nas tendas de Cão” (Salmo 78:51 – ver também 105:36).
Como tratamos as primícias sempre traz conseqüências
espirituais. Honrar ao Senhor com a entrega delas traz bênçãos,
mas brincar com Deus no tocante a isto gera disciplina de Deus.
Deus pediu aos israelitas a consagração de todo primogênito: “Disse o SENHOR a Moisés: Consagra-me todo primogênito;
todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto
de homens como de animais, é meu” (Êxodo 13:1-2). E explicou
a razão disto: “Também acontecerá que, quando o SENHOR te
houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus
pais, quando ta houver dado, separarás para o SENHOR tudo o
que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres;
os machos serão do SENHOR. Porém, todo o primogênito da
jumenta resgatarás com um cordeiro; e se o não resgatares,
cortar-lhe-ás a cabeça; mas todo o primogênito do homem,
entre teus filhos, resgatarás. E quando teu filho te perguntar no
futuro, dizendo: Que é isto? Dir-lhe-ás: O SENHOR nos tirou com
mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que,
endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o SENHOR matou
todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do
homem até o primogênito dos animais; por isso eu sacrifico ao
SENHOR todos os primogênitos, sendo machos; porém a todo o
primogênito de meus filhos eu resgato” (Êxodo 13:11-15).
Os pais judeus ao consagrarem o primogênito, reconheciam
que ele pertencia ao Senhor e que assim estavam também santificando a Deus o restante de sua descendência.
Portanto, consagremos com alegria as primícias de nossos
ganhos ao SENHOR, e façamos uma verdadeira Celebração de
Consagração das Primícias.
Leiamos o Salmo 119: 145 a 152.
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N OTAS & NOTÍCIAS

Família Aquino em
Floripa - SC

Família do Alexandre Aquino – Florianópolis – SC

ANO XXIII - Nº 865 • FORTALEZA, 27 DE NOVEMBRO

DE 2011

DIA DE AÇÕES DE GRAÇA


Há 90 dias que nos despedimos dos irmãos e chegamos
em Florianópolis-SC. Fomos bem recebidos e logo nos estabelecemos, alugamos um apartamento e compramos a mobília.
O Roberto continua indo bem no Figueirense treinando de
segunda a sábado. O Levi também ingressou no clube e está
conquistando o seu espaço. Temos estado constantemente
juntos dos atletas evangelizando e levando-os para igreja.
Estamos aguardando uma resposta para usarmos o espaço
de uma capela no clube onde realizaremos estudos bíblicos,
e com isso alcançarmos mais de 100 jovens que moram no
clube, quatro já se converteram, três atletas e um funcionário.
A Glaudiane assumiu um Espaço Vida Saudável (EVS Nutrição da Herbalife). Este EVS tem servido de bons contatos
de trabalho para o meu trabalho e como evangelismo, um
casal já se converteu e estamos evangelizando outro.
Nossa participação na igreja tem sido intensa, já preguei na EBD e na Mocidade. No mês passado fui para São
Lourenço, pregar numa igreja que está sem pastor, levei três
mensagens. Neste mês me enviaram para pregar em outra
igreja, em Piçarras num Centro de Recuperação e em Penha
onde fica a igreja. Um casal se converteu, eram vindos de uma
igreja Presbiteriana, mas percebemos que eles nunca tinham
feito uma decisão por Jesus, então os confrontamos e eles
entenderam. Temos ajudado na reestruturação do Instituto
Bíblico para o próximo ano na Igreja Batista Bíblica em Florianópolis, onde congregamos. Fazemos discipulado de novos
irmãos, aconselhamento de casais. A Glaudiane juntamente
com a esposa do pastor assistente deram um estudo para as
jovens sobre “Quem ama espera” com o tema “Sexo - Por que
esperar até o casamento?”, retirado do Informissões 848.
Amados irmãos quero dar-lhes testemunho de como fomos abençoados em ter vivido esses 20 anos de vida cristã
numa igreja como a nossa que prega e ensina bem a doutrina
bíblica e onde há muitas atividades e uma liderança e organização eclesiástica bem constituída. Tenho o coração grato
a Deus pelo convívio que tive com os irmãos e em especial
com o Pr. Nogueira, mesmo em meio as lutas, mas foram
momentos de grande aprendizado e firmeza.
Alexandre Aquino e família, Florianópolis-SC, 22/11/11.
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1) Nossos negócios e trabalho, sustento.
2) Nosso envolvimento e influência na igreja. O pastor
tem percebido a necessidade e se colocado acessível
às melhorias.
3) Espaço no Figueirense para iniciarmos os estudos
bíblicos.
4) Campo missionário: visão, chamado e envio pela Igreja.
5) Pelos piás (menino aqui), crescimento e treinos.
LEITURAS PARA A CONSAGRAÇÃO - NOVEMBRO
DIA 20: Liduina Teles e Milene. DIA 27: Jailson e Márcia Cysne.
MINISTÉRIO ATALAIA – ESCALA DE NOVEMBRO
Dia 20 - Carlinhos, Esmerino e Cláudio Franco; Dia 27 – Lázaro,
Marden e Sérgio.

AGENDA DA IGREJA
DEZEMBRO
03 (sábado) – 16 h:Reunião do Conselho Administrativo da Igreja;
19 h: Eleição da Mocidade
10 (sábado) – 19 h: Programação Especial sobre ABORTO.
11 (domingo) – Dia da Bíblia

17 (sábado) – 19 h: Culto de Ações de Graça pela Formatura do Átila
18 (domingo) – 9 h: Assembléia da IBF Cristo é Vida; 18 h: Cantata de Natal do
Coral Infanto-Juvenil Cristo é Vida
25 (domingo) – Sem EBD. 9 h: Assembléia na Congregação do Pecém
e Culto de Emancipação. 18 h: Culto Especial de Natal com o Coral Cristo é Vida
31 (sábado) – 21 h: Batismo, Celebração da Ceia do SENHOR e Vigília de Oração.

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

“THE FIRST THANKSGIVING AT PLYMOUTH”

Agradecer a Deus é gratificante. Como é bom agradecer
e louvar a Deus! A Bíblia menciona diversos momentos de
louvor e gratidão, e exorta-nos a sempre reconhecer a
bondade de Deus e sermos gratos ao SENHOR.
Queremos relembrar o surgimento do dia de Ação de
Graças e depois ver o que a Bíblia tem a dizer sobre esse
tema.
1 – Histórico do Dia de Ação de Graças
O dia Nacional de Ação de Graças, como o temos hoje,
teve seu início nos Estados Unidos da América. Imigrantes
ingleses, de origem puritana, fugiram para os Estados
Unidos, por causa a intolerância religiosa, em busca de
maior liberdade religiosa e política. Nos primeiros anos na
América, passaram por grandes provações e sofrimentos.
Tendo sobrevivido e começando a prosperar, resolveram
agradecer a Deus e dedicar a Ele um dia de Ação de Graças.
Celebravam o dia com um banquete e o assado de uma ave
silvestre, o peru.
Datas Históricas do Dia de Ação de Graças
- 13/12/1621, o governador Bradford agradece a Deus.
Foi a primeira Festa da Colheita celebrada nos EUA.
- 26/11/1789, o Presidente George Washington agradece
a Deus em Culto Público.
- 1725, fixou-se, neste ano, a quarta quinta-feira de
novembro, como Dia de Ação de Graças.
- 1863, o Presidente dos EUA, Abraham Lincoln, deu
ênfase à celebração do Dia de Ação de Graças no país.

IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO
www.cristoevida.com

É

VIDA
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