A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

BIOÉTICA CRISTÃ
UMA VISÃO BÍBLICA DOS DILEMAS DA BIOÉTICA.
“Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações; e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós”
1 Pedro 3:15
Quando pensamos em Bioética, logo nos vêm à mente os temas tão controvertidos quanto
desafiadores: ABORTO, DOAÇÃO DE ÓRGÃOS, ENGENHARIA GENÉTICA, SUICÍDIO, EUTANÁSIA,
PESQUISA COM CÉLULAS-TRONCO, EXPERIÊNCIAS COM SERES HUMANOS, INTERRUPÇÃO OU
REJEIÇÃO DO TRATAMENTO, FERTILIZAÇÃO IN VITRO, REPRODUÇÃO HUMANA, ETC.
Realmente os temas são novos e complexos (devido ao avanço das pesquisas e descobertas
científicas), porém não devem ser omitidos de nossas considerações e posicionamentos como
cristãos que creem na Bíblia Sagrada como a Palavra inspirada, autoritativa e suficiente da revelação de Deus.
A pergunta é: Como nós, cristãos bíblicos, devemos nos posicionar diante das novas descobertas
médicas e que exigem uma postura ética para as suas aplicações?
O I Congresso Nordestino de Bioética busca encarar esse desafio de frente. Por isso, convidamos
diversos médicos, de várias especialidades, e de várias cidades do Brasil, para que apresentasse
um tema ligado à Bioética: explicando o assunto e apresentando considerações bíblicas (de forma
clara e simples – de modo que todos pudessem entender). Tivemos o cuidado de convidar médicos
que fossem comprometidos com a infalibilidade das Escrituras Sagradas – homens e mulheres
de Deus – que com responsabilidade e fidelidade tratassem de assuntos que, hoje, exigem uma
resposta daqueles que são verdadeiramente cristãos. Assim, esperamos que esse material possa
ajudar a todo interessado em estudar as questões da Bioética sob uma perspectiva cristã baseada
na Bíblia, de forma cientifica e com uma reflexão bíblica equilibrada. E, se o I Congresso Nordestino
de Bioética levar o participante a uma reflexão séria desses assuntos tão controversos, levando
a conhecer melhor os princípios bíblicos aplicáveis a esses temas tão espinhosos, então, cremos
que, diante de Deus, cumprimos o nosso dever.
Que esses estudos - repletos de desafios para suas pesquisas - desafiem você para estar cada
vez mais preparado e pronto para compreender sua fé e saber como explicar aos que perguntam
e pedem resposta da Palavra de Deus em nossos dias. Soli Deo Gloria!
2

LIVRO: BIOÉTICA
UMA PERSPECTIVA CRISTÃ
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
Haverá um CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO (20 h/a) para os que se inscreverem e participarem
de 90% das atividades. Os certificados serão entregues na Solenidade de Encerramento, no dia
17 (terça-feira).

PROGRAMAÇÃO GERAL

Dia 12 – Quinta-Feira – 19 horas
Abertura: Orquestra e Coral Cristo é Vida
Poesia Regional: Rayzinho (de Juazeiro do Norte – CE)
Palestra: ABORTO – Dr. Júlio Werner / Perguntas & Respostas

Dia 13 – Sexta-Feira – 19 horas
Orquestra e Coral Cristo é Vida
Palestra: Doação de Órgãos – Dr. Tarciso Francelino / Perguntas & Respostas
Dia 14 – Sábado – 19 horas
Orquestra e Coral Cristo é Vida
Palestra: Suicídio e Eutanásia – Dr. Átila Nogueira / Perguntas & Respostas
Dia 15 – Domingo – Manhã e Noite
9 h – Forum sobre os aspectos jurídicos dos assuntos da Bioética: Dra. Lucy Antoneli, Dr. Josiel
Gabriel, Dr. Alexandre Paulo, Dra. Paula Cunha; Dra. Aline Jacob e Dra. Ruth Robson / Perguntas
& Respostas
18 h: Louvor e Devocional – Pr. José Nogueira
19 h: Orquestra, Grupo de Louvor e Coral Cristo é Vida
Palestra: Rejeição de Tratamento – Dr. Jacob Duarte / Perguntas & Respostas
Dia 16 – Segunda-Feira – 19 horas
Coral e Orquestra Cristo é Vida
Palestra: Procriação X Reprodução – Dr. Damito Robson / Perguntas & Respostas
Dia 17 – Terça-feira – 19 horas
Coral e Orquestra Cristo é Vida
Palestra: Experiências com Seres Humanos – Dra. Virgínia Figueiredo
Entrega dos Certificados e Encerramento do Congresso
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E studo B íblico

FAXINA DA ALMA

PROVÉRBIOS 14:12 E 16:25
Que limpemos de nossa vida TRÊS MENTIRAS que foram se alojando em nossa alma. Apresento
a MENTIRA e logo depois mostro com textos bíblicos que aquele pensamento é errado e nocivo.
São nódoas que precisam ser retiradas!

1 – A VIDA É LONGA: NÃO PRECISO ME PREOCUPAR COM O TEMPO
HEBREUS 9:27 - “E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso
o juízo”
PROVÉRBIOS 27:1 - “Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará”
APOCALIPSE 22:20 - “Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora
vem, Senhor Jesus.”

2 – AS COISAS ACONTECEM POR ACONTECER – NÃO PRECISO ME PREPARAR,
NEM PLANEJAR, NEM ME ESFORÇAR, NEM ORAR!
PROVÉRBIOS 1:24 – “Entretanto, porque eu clamei e recusastes; e estendi a minha mão e não
houve quem desse atenção”.
HEBREUS 5:14 - “Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume,
têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal”
JEREMIAS 13:23 - “Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas malhas? então podereis também vós fazer o bem, habituados que estais a fazer o mal.”

3 – O DIABO NÃO EXISTE OU ELE NÃO ESTÁ INTERESSADO EM PREJUDICAR
OU DESTRUIR MINHA VIDA!
JOÃO 14:30 - Advertiu-nos Jesus: “Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe
deste mundo, e nada tem em mim”
JÓ 1:6-9 (leia!)
1 PEDRO 5:8 - “Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar”

CONCLUSÃO
Oremos por 2 Reis 6:15-17 em nossa vida!
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Caminhada Bíblica
2015
PESQUISAS BÍBLICAS “IN LOCO”

I srael

G récia

T urquia

(As Sete Igrejas de Apocalipse)

ROTEIRO ISRAEL/GRÉCIA/TURQUIA
10 a 25 de outubro de 2015
1º Dia (10/10 - sábado) • Embarque para Israel

Prosseguiremos viagem pela região de Gilgal, para visitas
ao Qasr el Yahud ou Kasser Al Yahud. Chegaremos ao Hotel no Mar Morto, onde aproveitaremos pra um banho em
suas águas medicinais, jantar e descanso.

Saindo de São Paulo para Tel Aviv, em Israel – via Istambul
(noite a bordo).

2º Dia (11/10 - domingo) • Istambul/Tel Aviv

6º Dia (15/10 - quinta-feira) • Mar Morto/Jerusalém

Chegada no final do dia em Istambul e conexão imediata
para Tel Aviv. Chegada no Aeroporto de Tel Aviv. Jantar a
bordo. Recepção pelo nosso receptivo e traslado ao hotel.
Noite em Tel Aviv (livre)

Café da manhã cedinho, e, se for possível, visita a Esplanada
do Templo, local sagrado do Templo do SENHOR, hoje há
a mesquita muçulmana de Al Aqsa e o Domo da Rocha.
Visitaremos o Muro das Lamentações. Depois faremos uma
excelente pesquisa pelo Bairro Herodiano. Visita ao Cenáculo e o Túmulo do Rei Davi.
Almoço em restaurante local (incluso) e logo após, iremos
passar pela Via Dolorosa, e conhecer a masmorra da Fortaleza Antônia. Prosseguiremos até o Jardim do Getsêmani e
iremos até o Jardim do Túmulo. Retorno ao hotel, jantar e
hospedagem.

3º Dia (12/10 - segunda-feira) • Tel Aviv/Jerusalém

Café da manhã no Hotel e seguiremos em ônibus privativo
de luxo para o centro de Tel Aviv, onde visitaremos a Avenida Rothschild, marco do movimento sionista. Almoço típico
árabe em Jope (incluído). Visitaremos Tel Gezer. Pesquisaremos numa das primeiras cidades bíblicas.
Depois vamos até o Vale de Ayalon ou Ajalom. No caminho,
visitaremos as ruínas do vilarejo de Emaús, onde Jesus apareceu ressuscitado para dois de seus discípulos.
Entrada em Jerusalém.
Jantar e hospedagem no Hotel.

7º Dia (16/10 - sexta-feira) • Jerusalém

Após o café da manhã, visitaremos o Museu de Israel, com
a maquete de Jerusalém e o Santuário do Livro. Em seguida, visitaremos o Yad Vashem, o Museu do Holocausto.
Almoço em restaurante local (incluso).
Na parte da tarde, iremos conhecer o vilarejo de Betânia
(cidade de Marta e Maria).
Retorno ao hotel, jantar e preparação para a viagem à
Grécia.

4º Dia (13/10 - terça-feira) • Jerusalém

Depois do café da manhã, iremos explorar o grande sítio arqueológico de Tel Lakhish. No retorno, visitaremos o Tell de
Beit-Shemes. Conheceremos também o Vale de Elá, palco
da batalha entre Davi e Golias.
Teremos um almoço bíblico em Yad Hashmonah (incluído)
nos moldes dos tempos bíblicos, com explicações dos costumes e história.
Após o almoço, retornaremos a Jerusalém, onde iremos conhecer o Aquaduto de Ezequias. De lá percorreremos o Vale
do Cedron, passando pelo Túmulo de Absalão e Zacarias.
Retorno ao hotel, jantar e hospedagem.

8º Dia (17/10 - sábado) • Jerusalém/Atenas/
Larissa/Beréia/Tessalônica

Na madrugada, sairemos de Jerusalém, em direção ao Aeroporto Internacional de Ben Gurion, com embarque para
a cidade de Atenas, na Grécia. Na chegada conheceremos
a Acrópole e o Areópago, onde o Apóstolo Paulo pregou.
A seguir pegaremos o ônibus, em direção ao norte da Grécia (região da Macedônia).
Almoçaremos (incluso) na cidade de Lárissa, onde morreu
Hipócrates.
Após o almoço, seguiremos para a cidade de Véria (Beréia).
Após a visita, seguiremos para pernoitarmos na cidade de
Tessalônica. Jantar no hotel e hospedagem.

5º Dia (14/10 - quarta-feira) • Jerusalém/Mar Morto

Após o café da manhã, iremos conhecer a cidade de Jericó,
momento de fotos no Sicômoro (figueira brava) de Zaqueu,
e subiremos no teleférico até o Monte da Tentação. Almoçaremos em Jericó (incluído), em um belo oásis salpicado de
tamareiras e onde há uma boa loja de compras de produtos
do Mar Morto, artesanato em cerâmica, tâmaras, etc.
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Continuação até Pamukkale, famosa pelas suas águas
termais. Visita à antiga cidade de Hierápolis.
Jantar (incluso) e hospedagem.

9 º dia (18/10 - domingo) • Tessalônica
(Thessaloniki)/Çanakkale

Café da manhã buffet no Hotel e visita à animada e bela
cidade de Thessaloniki ou Salônica (Tessalônica), segunda maior cidade da Grécia.
Após a visita, prosseguiremos pela Macedônia dos tempos do NT, rumo à Ásia Menor (hoje Turquia). Almoço no
trajeto (não incluso).
Após passarmos a fronteira, margearemos o Estreito de
Dardanelos e faremos sua travessia em ferry-boat até
chegarmos a Troya, onde teremos jantar e hospedagem
no hotel.

13º dia (22/10 - quinta-feira) • Pamukkale/
Icônio/Capadócia
Café da manhã no hotel e saída para a cidade de Konya,
cujo nome antigo era Iconium (Icônio).
Almoço em Konya (não incluso) e seguiremos para a
Capadócia, onde na chegada teremos jantar, acomodação e descanso.

14º dia (23/10 - sexta-feira) • Capadócia

Às 5 horas da manhã, saída para o campo de balonismo.
Os que quiserem poderão subir aos céus em um dos
incontáveis balões que colorem os céus da Capadócia,
numa das mais emocionantes experiências da viagem.
Retorno ao Hotel para café da manhã e logo a seguir,
dia inteiro de passeio por entre as impressionantes formações de tufo. Visitaremos uma cidade subterrânea,
muitas com admiráveis afrescos bizantinos e o Parque
Nacional do Vale do Göreme (Patrimônio da Humanidade - UNESCO).
Almoço (não incluso) e visita ao vale das chaminés de
fadas e uma fábrica de tapetes e joias.
Retorno ao Hotel para jantar e hospedagem.

10º dia (19/10 - segunda-feira) • Çanakkale/
Pérgamo/Tiatira e Ismirna

Café da manhã e saída para a cidade de Bergama, antiga Pérgamo. Ali faremos um Estudo Biblico. No percurso
percorreremos as Regiões da Mísia e Lídia.Visita a Acrópolis, onde encontraremos o teatro mais íngreme do mundo,
o Templo de Trajano, o Templo de Atenea Polias, o Templo
de Hera, a Biblioteca, o Ginásio e o local onde ficava o Altar
de Zeus. Na parte baixa da cidade se vê as ruínas da Basílica Vermelha. Conheceremos o Asclépio ou Esculápio.
Almoçaremos em rota (não incluso) e continuaremos até
a cidade de Akhisar, antiga Tiatira.
Continuaremos viagem até a cidade de Ismirna (Izmir)
para jantar, hospedagem.

15º dia (24/10 - sábado) • Capadócia/Kayseri/
Istambul

Nas primeiras horas da manhã, saída para o Aeroporto
de Kayseri e embarque para Istanbul, onde na chegada faremos um Tour pela cidade, visitando o Museu e
Basílica de Santa Sofia, também conhecida como Hagia
Sophia. Visitaremos também a Mesquita Azul, ou Mesquita do Sultão Ahmed.
Almoço (não incluso) em restaurante local.
Depois visita do incrível Palácio de Topkapi. Seguiremos
para o fascinante Grande Bazar.
Depois iremos para o hotel, onde nos hospedaremos.
Jantar no hotel, e noite livre em Istambul.

11º dia (20/10 - terça-feira) • Isminar/Sardes/
Alesehir (Philadelphia)/Efeso/Kusadasi

Café da manhã no Hotel e a seguir faremos uma visita
panorâmcia pela cidade de Izmir ou Esmirna. Ali teremos
um Estudo Bíblico e histórico abordando a vida de Policarpo de Esmirna, discípulo de João.
Faremos uma visita a Igreja de Policarpo e seguiremos
para Sardes. Depois seguiremos para a Philadelphia, a
Sexta Igreja mencionada em Apocalipse. Ali teremos um
Estudo Bíblico profético.
Almoço em rota (não incluso), e à tarde seguiremos para
Éfeso onde visitaremos também o famoso teatro. Visitaremos a Ágora, os Banhos Romanos, a Biblioteca de Celsius, o Templo de Adriano, e o local onde foi celebrado o
Terceiro Concílio Ecumênico. Visita a Basílica de São João.
Visita a Casa da Virgem Maria.
Após a visita ao Anfiteatro, Estudo Bíblico da importância
de Éfeso no Novo Testamento.
Seguiremos para o Hotel de Kusadasi para jantar e hospedagem.

16º Dia (25/10 - domingo) • Istambul / São Paulo

Café da manhã no hotel, e em horário a ser definido
traslado ao Aeroporto de Istambul para o embarque
para o Brasil. Chegada em São Paulo à noite.
Fim de nossos serviços.
Descrição completa dos dias e atividades com
referências bíblicas, veja no site: cristoevida.com

12º dia (21/10 - quarta-feira) • Kusadasi/Geyre/
Laodiceia/Pamukkale

INFORMAÇÕES:
nogueirapesquisas@gmail.com

Café da manhã no Hotel e saída para a pequena aldeia
de Geyre, para visitarmos um dos mais belos sítios arqueológicos da Anatólia (ruínas do Templo de Afrodite).
Visitaremos também a antiga Escola de Escultura. Seguiremos para a cidade de Laodicéia. Almoço no trajeto
(não incluso).
Visita às ruínas de teatros e um hipódromo. Após as visitas teremos um Estudo Bíblico fazendo a conclusão das
sete igrejas e nos despedindo desta região histórico-biblico-profética.

(85) 9912.0017
(85) 8970.3458
(85) 3214-1412
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NOSSA SEMANA
Domingo
9 h: Escola Bíblica Dominical (EBD)
15:45 h: Ensaio do Coral
18 h: Culto de Louvor e Adoração
Terça-Feira
19 h: Koinonia – Comunhão, Estudo Bíblico e Oração
Quarta-Feira
19 h: Escola Bíblica de Evangelização de Crianças (EBEC)
Quinta-Feira
15 h: CBD – Instituto Bíblico-Teológico
19 h: CTBPL – Curso de Treinamento Bíblico para Pastores e Líderes
Sábado
Manhã e Tarde – Grupos de Evangelismo Pessoal
19 h: Programação da Mocidade
* As aulas do Curso de Música terão início após o Congresso de
Bioética. Informações das disciplinas, horários, etc., com
o Pr. André Figueiredo: 8746-5092
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AGENDA DA GERAL DA IGREJA
FEVEREIRO

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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