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Este ano de celebração dos 20 anos da
Igreja Evangélica Fundamentalista
Cristo é Vida será especial.
O SENHOR Deus está nos dando o privilégio
de participarmos da fundação de mais uma
igreja. Cumprir o propósito de nossa
existência é uma graça de Deus.
Devemos, pois, reconhecer isto
e honrar ao SENHOR.
Desta forma fica evidente a obra do Espírito
Santo, pois Ele é o administrador da igreja.
Glorificamos ao Senhor Jesus, porque tanto esta
igreja como a que fundamos pertencem a Ele.
E honramos ao Pai, por Seu plano e fidelidade!
No próximo sábado, conforme a aprovação da
Assembléia de nossa igreja, os nossos irmãos
em Cristo que participam da Congregação do
Henrique Jorge farão entre si e diante de
Deus o pacto de fundação da IGREJA
FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA.
Às 17 horas, a liderança de nossa igreja estará
com eles na realização daquela assembléia em
que serão aprovados o Estatuto, a Confissão
de Fé e o Pacto de Membrezia, será eleita a
liderança local e aprovados os primeiros
assuntos administrativos da nova igreja.
Às 19 horas, haverá o Culto de Ações de
Graça pelo nascimento de mais uma igreja
local. Também será dada a posse da liderança
eleita e serão feitas as justas homenagens a
todos aqueles que foram usados por Deus
para a concretização desta grande bênção!
Louvado seja o SENHOR!

Igreja
Fundamentalista
Cristo é Vida
Henrique Jorge
PROGRAMAÇÃO  Dia 26 (sábado)
 17 horas: Assembléia de Emancipação
da Congregação do Henrique Jorge.
 19 horas: Culto de Ações de Graça*
pela nova igreja surgida da
Congregação do Henrique Jorge.
*Os irmãos Luiz Cláudio e Claudiana
estão organizando o transporte.
Já foram fretados dois ônibus, de 48 e 46
lugares. Faça o quanto antes sua inscrição.
A taxa é de R$ 3,00 (três reais).
Os ônibus sairão de nossa igreja
às 18 horas, e retornaremos após a
Recepção, às 21h30min.

AO REBANHO DE DEUS
 P R . J OSÉ N OGUEIRA 

Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e
guardais as tradições que vos foram ensinadas,
seja por palavra, seja por epístola nossa
2 Tessalonicenses 2:15
(ver também 1 Coríntios 11:2)

Respeito às Tradições
No Grego, tradição é parádosis, que,
nestes textos, significa os ensinos de Paulo,
dados tanto pessoalmente como através de
suas cartas. O sentido é parecido com que o
que o professor faz. Ele repassa aos alunos
um conteúdo, esperando que seus alunos
possam reter aquele conhecimento. Paulo
louva e exorta seus discípulos para que sejam bons alunos, lembrando, retendo e passando adiante seus princípios.
Meus professores de seminário me passaram alguns princípios em suas vidas que
eu espero sempre lembrar, guardar e passálos adiante. Se estes ensinos estiverem errados, por favor, tenha compaixão de mim e de
meus alunos e ovelhas (aos quais tenho repassado) e me mostre e convença-me. Como
alguns de meus professores ainda estão vivos, eu lhes repassarei também - creio que
eles terão muito ainda o que nos ensinar.
Eis algumas tradições que eles me inculcaram, graças a Deus:
1 - Seguir o ensino dos seus mestres que
foram homens de Deus até o fim de suas
vidas - Hebreus 13:7 (Homens como o Pr.
Percy Belah, Pr. Aubrey Clark, Pr. Jim Willson,
etc. demonstraram até o fim de suas vidas o
valor e a praticidade da Palavra de Deus).
2 - O valor de uma vida devocional - Salmo 119:97-105. Aprendi isso com tanto vigor, que vivo constantemente me cobrando
e vigiando os meus passos a fim de que não
venha deixar de fazer meus devocionais diários. Deus quer, antes de tudo, adoradores!
3 - Respeitar O Dia do Senhor. Consagrar um dia na semana para adoração a Deus
é um princípio universal. Foi dado antes da
Lei Mosaica (Gn 2:1-3). Na Dispensação da
Lei, foi instituído o sábado como celebração
da Criação (Êxodo 20:9-11), e na Dispensação
da Igreja ficou instituído o Domingo, como o
Dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cris-

to como celebração da Salvação (Marcos
16:9; Atos 20:7). Por isso, desde cedo, aprendi a consagrar o domingo (não mais meu)
para o meu Senhor. Ao ser tentado a desviarme disso, relembro as exortações de Isaías
58:13 e 14 e 1 Samuel 2:30.
4 - Manter meus ouvidos e boca hermeticamente fechados para fofocas - Levítico 19:16
e 17. Procuro sempre ter coragem e amor para
exortar diretamente, e nunca ser covarde para
apenas falar aos outros - Mateus 18:15. Acho
que é por isso que os crentes moscas não me
apreciam, graças a Deus!
5 - Ser zeloso doutrinariamente - 2 Timóteo 4:1-4. A Bíblia não somente nos exorta a
guardar a fé, mas também a batalhar por ela
- Judas 3. Aprendi e procuro ser um crente
militante (fundamentalista).
6 - Esforçar-me para servir ao SENHOR 1 Timóteo 4:10. Esforçar aqui é trabalhar até
chegar à exaustão. Vi isso nos homens que
mais admirei (Pr. John Barnett e Pr. Thomas
Willson), por isto me impressionaram, e vi os
frutos de seus trabalhos. Luto contra preguiça, contra o comodismo, contra os meus próprios interesses e contra os maus exemplos.
Vi isto na vida de Paulo - Colossenses 1:29.
7 - Devolver meus dízimos e dar oferta
missionária com alegria - 2 Coríntios 9:7.
Sinto-me honrado em participar da obra do
Senhor. Lamento quando meu salário atrasa e não posso ofertar no Dia das Primícias.
Queria ganhar mais para poder dar mais!
Um dos meus alvos é que os meus mestres possam agradecer a Deus por terem me
ensinado e por eu permanecer fiel aos seus
ensinos, passando a outras gerações até a
volta de Jesus Cristo, pois creio que, agindo
assim, estarei vivendo de modo digno do
SENHOR, para o Seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno
conhecimento de Deus (Colossenses 1:10).

MISSÕES
Correspondência do Campo Missionário:
Atalaia do Norte  AMAZONAS
Missionário Eduardo e Família
Basta que contemplemos a criação de Deus
por alguns instantes para que sejamos tomados
de reverência, temor e gratidão ao SENHOR.
Em nossa viagem de ida e volta de barco
para Manaus, somando um total de nove dias
em cima do grande Rio Amazonas, podemos ter
a experiência descrita acima. É maravilhoso saber que, apesar de toda a Sua glória, Deus se
importa particularmente com cada um de nós.
Queridos irmãos, queremos agradecer-lhes
pelas orações por nossa viagem. Deus nos abençoou em tudo. O médico achou o Pr. Eduardo
muito bem. Não fez biópsia do fígado, mas passou uma série de exames (alguns não podemos
esperar pelos resultados). Futuramente, com estes resultados, Eduardo voltará ao médico e haverá uma posição mais precisa acerca da Hepatite C. O médico marcou para junho, mas estamos
achando inviável por causa dos custos e da dificuldade em deixar sem assistência o trabalho aqui.
No momento só temos a agradecer a Deus pois o
Pr. Eduardo se sente bem e podemos estar aqui
para dar continuidade ao nosso ministério.
Deus também nos abençoou suprindo o casal de missionários Cezar e Iranir para ficar em
nossa casa e tomando conta do trabalho com
ajuda da Marliene. Houve acréscimos de novos
irmãos em Cristo, como Seu Manoel, esposo de
nossa vizinha crente. Há muito orávamos por ele.
Outra bênção foi a venda do velho barco.
Agora estamos orando pela compra de um novo
barco. Custa o dobro do valor do antigo. Pedimos suas orações, porque um barco é necessário tanto para o trabalho em Atalaia como para
ampliação do nosso ministério no evangelismo
das comunidades ribeirinhas.
Acerca dos índios MATIS, continuamos recebendo visitas deles. Ultimamente vieram um grupo
de rapazes índios e uma índia com crianças. Eles
gostam de conversar. O Pr. Eduardo lhes explica a
Bíblia, fala da necessidade do povo MATIS conhecer

Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus;
e em toda terra esplenda a sua glória
(Salmo 57:11)

a Palavra de Deus e se coloca à disposição deles
para visitar a aldeia deles. Temos sempre orado para
que Deus nos abra uma porta para alcançar esse
povo. Talvez alguma ajuda na área de saúde (quem
sabe se conseguíssemos medicamentos para doar).
Lá existe agentes de saúde preparados pela FUNASA,
mas sabemos que sofrem de carência de remédios.
Deus certamente nos mostrará como chegar até
eles. No momento as orações e a amizade têm sido
o que está ao nosso alcance.
Nossas filhas (Beatriz, três anos; e Alice, um
ano) estão crescendo com saúde e inteligência. A
Beatriz já sabe expressar seus sentimentos. Outro dia, questionando-a sobre o mês que passamos em Manaus, ela respondeu: Eu não gosto
de Manaus, mamãe, eu gosto é daqui de Atalaia.
Isso nos deixa contentes, pois, mesmo vendo
tanta coisa nova lá, ela se sente feliz aqui. Ambas
já trocam tapas e beijos, mas também são muito
amigas. Andam na rua de mãos dadas. São duas
pimentinhas e bênçãos de Deus que requerem
de nós pulso firme e muita energia.
Temos sonhado e orado para abrir uma escola em Atalaia. A missionária Marliene tem dado
aula de alfabetização para 14 crianças e tem
usado esta oportunidade para o evangelismo.
Sonhamos em ampliar esse ministério por criar
uma escola. Temos terreno, mas precisamos
de recursos e mais obreiros.
Deixamos nossos pedidos de oração:

1. Edificação espiritual e amadurecimento dos membros da Congregação. Ainda há muita inconstância e falta de compromisso;
2. Pelo crescimento dos novos convertidos; 3. Compra do novo
barco; 4. Projeto da escola; 5. Pelas pessoas vocacionadas interessadas em conhecer e fazer parte deste campo missionário; 6.
Pelo avanço no relacionamento com os índios MATIS e que Deus
nos abra uma porta de realizar entre eles um trabalho evangelístico;
7. Pela saúde do Pr. Eduardo  mais uma vez deixamos aqui
expressa a nossa gratidão a Deus e aos irmãos pela ajuda.

Um forte abraço da família Vieira
(Pr. Eduardo, Cláudia, Beatriz e Alice).
Cx. Postal 21 - CEP 69950-000 Atalaia do Norte - AM
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NOTAS & NOTÍCIAS
TEMA DO BIMESTRE

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

MORDOMIA BÍBLICA - Continuamos desenvolvendo o tema do terceiro bimestre de nossa
igreja (maio e junho): Mordomia Bíblica (Por que
me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que
vos mando?  Lucas 6:46):
O Testemunho de Jacó
Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus
for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que
me vista, de maneira que eu volte em paz para a
casa de meu pai, então o SENHOR será o meu
Deus; e a pedra que erigi por coluna, será a casa
de Deus; e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28:20-22
Jacó era o que podemos chamar de um sujeito
esperto. Antes de sua conversão ele tinha como referência a Lei do Gérson (levar vantagem em tudo).
Foi assim o seu relacionamento com o seu velho pai
Isaque, com seu irmão Esaú e com seu sogro Labão.
E queria também levar vantagem com Deus.
Quando é obrigado a fugir da Terra Prometida
para uma região estranha, ele, com medo, apela
para Deus e faz um voto que é uma beleza.
Jacó pede a Proteção de Deus (Se Deus
for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo...), a Provisão de Deus (Se Deus for
comigo, ...e me der pão para comer), a Prosperidade de Deus (Se Deus for comigo, ... e me der
roupa que me vista), e a Previdência de Deus
(de maneira que eu volte em paz para a casa de
meu pai). Ou seja, pediu tudo a Deus!
Depois de condicionar o que queria receber
(tudo), Jacó propõe a parte dele: o SENHOR será
o meu Deus, e de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Que negócio, hein? Deus
lhe daria TUDO, e Jacó devolveria apenas a décima
parte! Querer 100% e prometer dar apenas 10%.
Este era o conhecido negócio da China!
Que crente teria a coragem de fazer um voto
desse ao SENHOR Deus? Pois, para a tristeza
nossa, podemos afirmar que há irmãos que nem
a décima parte devolve com fidelidade.
Jacó se comprometeu de tornar O SENHOR
como seu único Deus e de devolver-Lhe fielmente o dízimo. Somos, pelo menos, fiéis como Jacó?

CASAMENTO DE ANA HÉRCIA
& CARLITO JÚNIOR
O nosso amor é como um
jardim: Deus planejou e nós o
cultivamos com imensa gratidão!
A nossa igreja recebeu o Convite para Cerimônia de Casamento de nossos irmãos. Será no
dia três de julho (sábado), às 19 horas. Estejamos desde já orando por mais uma família que é
formada através do ministério de nossa igreja.
ANIVERSÁRIO DE NOSSA IGREJA ○ ○ ○ ○ ○
Celebraremos nos dias 28 e 29 de agosto os
20 ANOS de fundação de nossa igreja. O preletor
será o Pr. Melbourne Cuthbert (que virá do Canadá) e estará desenvolvendo o tema A Fidelidade
de Deus. O Pr. Melbourne virá com a sua esposa
Romilda, que tem também se dedicado a gravação de cânticos para as crianças.
Temos muitas idéias e planos para de forma
digna celebrar tão significativa data. Precisamos das
orações dos irmãos da igreja e da colaboração de
todos. Pensamos em fazer a Praça da Bíblia, entre
os prédios de Educação Cristã e Educação Teológica, inclusive com um monumento em homenagem à
Palavra de Deus e uma cápsula do tempo para ser
aberta no aniversário de 35 anos, em 2019 (será
que Cristo não vai voltar antes?). Também precisamos reformar nossos banheiros, ampliar nossa passarela até a entrada de nosso terreno, conclusão do
berçário, acabamentos das classes da EBD, biblioteca do CBD, conserto da plataforma do Coral, aquisição de mais cadeiras e pinturas  são algumas de
nossas metas. Mas, antes de tudo, queremos que
sejam as metas de Deus.
RETIRO DE CASAIS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tema: O Cântico do Amor (baseado no livro de
Cantares). Preletores: Pr. Gary e Kátia Barber. Dias
19 a 21 de novembro, no Hotel Pousada Don'Ana,
na Praia do Presídio. A taxa é de 200 reais (apartamentos sem ar condicionado) e 240 reais (apartamentos com ar condicionado). As inscrições e poupanças já podem começar a serem feitas, com o
casal Ximenes e Patrícia (259.3585 e 9999.9914).

A QUEM MERECE HONRA, HONRA DEVE SER DADA  Paráfrase de Romanos 13:7
A Câmara Municipal do Eusébio aprovou a Lei
No 520 que troca o nome da Alameda das Américas por Avenida José Moraes de Almeida.
Esta homenagem ao pai da Dona Margarida
Almeida de Nogueira foi oficializada no dia 15 de
junho, quando autoridades municipais e familiares fizeram descerramento da placa.

Esta honra in memoriam foi concedida por
causa da participação com bravura do Sr. José
Moraes de Almeida, na Força Expedicionária
Brasileira (FEB), durante a 2ª Guerra Mundial,
tendo participado de várias campanhas militares e vitórias dos Aliados. A participação brasileira foi decisiva na derrota alemã na Itália.

