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TEMA DO BIMESTRE JULHO-AGOSTO
Iniciamos um novo bimestre temático.
Baseado em Mateus 16:18,
estaremos desenvolvendo o tema
Igreja  Povo de Deus.
Igreja é o povo de Deus na presente
dispensação. Charles Spurgeon fez uma
excelente colocação quando expôs
que a promessa e a realização
de Deus consistem em, primeiramente,
transformar o homem.
O perdão e a salvação do pecado incluem
também uma mudança de natureza.

Eis o texto de Spurgeon:
Dar-vos-ei coração novo e porei dentro
de vós espírito novo; tirarei de vós o coração
de pedra e vos darei coração de carne
(Ezequiel 36:26).
Você notará... Deus não tem prometido
aperfeiçoar nossa natureza ou remendar nossos corações partidos. Não, sua promessa
consiste em nos dar um novo coração e um
espírito de retidão. A natureza humana está
muito longe de ser apenas melhorada. Não é
como uma casa que precisa de pequenos
reparos, tais como substituir uma telha ou fazer um reboco no teto. Não! Ela está completamente corrompida. Até seu alicerce está
arruinado. Do teto ao alicerce, não há uma
viga sequer que não tenha sido comida pelos
cupins. Não existe mais solidez, está toda
apodrecida e pronta para desabar. Deus não
faz tentativas ou experimentos com o homem;
Ele não escora as paredes com estacas ou
pinta novamente as portas; não ornamenta e
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Também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha
igreja, e as portas do inferno não
prevalecerão contra ela.
Mateus 16:18

embeleza, mas determina que a velha casa
seja completamente derrubada, e uma nova
seja construída em seu lugar. Como já mencionei, isto é mais do que ser restaurada ou
melhorada. Se apenas algumas peças estivessem em mau estado, poderiam ser consertadas. Se tão somente uma ou duas engrenagens desta grande máquina chamada
humanidade estivessem quebradas, o Criador colocaria tudo em ordem. Trocaria as peças quebradas, substituiria a roda danificada,
e a máquina voltaria a trabalhar. Pelo contrário, os reparos são necessários por toda parte; não há sequer uma alavanca que não esteja quebrada ou eixo sem estragos; nenhuma das engrenagens funciona corretamente.
A cabeça toda está doente e o coração completamente debilitado. Da sola dos pés à cabeça, a raça humana está toda infestada de
chagas e feridas pútridas. Por isso, o Senhor,
não pensa em apenas um simples reparo. Ele
faz tudo completamente novo.

AO REBANHO DE DEUS
 P R . J OSÉ N OGUEIRA 

Igreja é o Povo de Deus
A palavra igreja vem da Língua Grega. O termo ekklêsia é composto da preposição ek
que significa literalmente de dentro para fora; e
da expressão klêsia que tem o sentido de chamado. Ekklêsia, como a própria etimologia sugere, é a reunião daqueles que foram chamados de dentro para fora. Era o sentido da assembléia na cultura grega. Os participantes da
assembléia eram aqueles chamados de dentro
de suas atividades e preocupações rotineiras
para participarem de uma convocação cívica a
fim de decidir e/ou fazer algo. Na cultura judaica
também havia assembléias. Os assuntos eram
tratados numa reunião convocada para esse fim,
na porta da cidade. Rute 4:1,2 e 6:
Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se
ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando; então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te; ele se se virou e se
assentou. Então, Boaz tomou dez homens dos
anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E
assentaram-se...
Então, disse o resgatador: Para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha;
redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu
não poderei fazê-lo.
O sentido teológico no Novo Testamento é
de que Jesus Cristo convoca pessoas para saírem do mundo e ficarem à porta da Sua vontade
a fim de cumprirem o Seu propósito. Igreja é o

CURSO BÍBLICO DISCIPULAR

Sexta-feira, dia 02,
foi realizado um
Culto de Ações de
Graça pelo primeiro
semestre do Curso
Bíblico Discipular (CBD).
Depois do Culto, alunos, professores, funcionários e convidados foram conhecer a estrutura
e o rico material exposto para estudos e pesquisas na Biblioteca do CBD, onde foi servido um
apetitoso lanche. Os alunos de Grego e Hebraico
ainda terão aulas especiais durante as férias de
julho, mas o segundo semestre terá início no dia
03 de agosto. As disciplinas oferecidas e horários
veja no quadro ao lado.

povo de Deus que se reúne, se organiza, e se
congrega para decisões e ações do Senhor Jesus. É um chamado para a liderança espiritual
em que todos os crentes devem cuidar das causas e assuntos de Seu Senhor, e assumindo a
liderança desta expressão do Reino de Deus.
Jesus nos convocou, e estamos engajados nessa santa assembléia:
Edificarei a minha igreja e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela MATEUS 16:18
Quando disse que as portas do inferno não
prevalecerão contra ela, o Senhor Jesus Cristo deixa claro que há também assembléias infernais bem organizadas (porta significa liderança reunida para traçar estratégia e executar
planos). A promessa bíblica garante que as assembléias diabólicas não vencerão a assembléia do Senhor Jesus. A igreja é a atual agência do Reino de Deus pela qual Sua vontade é
feita, Sua adoração é realizada, Seus princípios
são ensinados e o Evangelho da Redenção é
proclamado.
Como ela é de Deus, somente os convertidos ao Senhor Jesus podem participar dela. Ela
é invencível e pertencer a ela é fruto da misericórdia e da graça de Deus para nós! Devemos,
portanto, ser conscientes de nosso papel, responsáveis em nossa atuação de liderança e agradecidos a Deus por fazermos parte de tão grandioso projeto de Deus.

DISCIPLINAS DO CBD - 2º Semestre
TERÇA-FEIRA

19h - TOM - Gercina Bivar
20h - Ed. Cristã de Crianças - Cláudio e Claudiana

QUARTA-FEIRA

19h - Inglês Instrumental (optativa)

QUINTA-FEIRA

17h30 - Hebraico Bíblico II - Pr. José Nogueira
19h - Missões I - Profa. Gercina Bivar
20h30 - História da Igreja I - Prof. Linhares

SEXTA-FEIRA

17h30 - Grego IV - Pr. José Nogueira
19h30 - Homilética I - Pr. José Nogueira

NOTAS & NOTÍCIAS
ASSEMBLÉIA
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E nossa última assembléia, do dia 20 de
junho, foi aprovado o envio de uma carta para
os irmãos Herbert, Flávio, Leuda e Rosângela
(Ninha), exortando-os para que retornem para
os caminhos do Senhor Jesus e para a Sua
igreja. A carta está sendo entregue a cada um
pelos membros do Conselho Pastoral:
Fortaleza-CE, 28 de junho de 2004.
Prezado(a) Irmão(ã) em Cristo:
Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o,
com espírito de brandura; e guarda-te para
que não sejas também tentado. Gálatas 6:1
Esperamos que esta encontre você na luta
em seguir, obedecer e servir ao SENHOR Deus,
sensível à obra do Espírito Santo e bem como
consciente de nossa responsabilidade em levar sobre nós o precioso Nome de Jesus.
Depois de vários contatos de nosso Conselho Pastoral e por não perceber interesse
seu em voltar para nossa igreja, mas, ao contrário disso, conhecedores que seu testemunho não condiz com os princípios da Palavra
de Deus, encaminhamos a sua Disciplina Eclesiástica para a Assembléia da Igreja, conforme Mateus 18:15-17:
Se teu irmão pecar (contra ti), vai argüi-lo
entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu
irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda
palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja; se recusar ouvir também a
igreja, considera-o como gentio e publicano.
Cumprindo estes passos bíblicos, a nossa igreja, reunida em Assembléia, no dia 20 de
junho de 2004, decidiu convocá-lo (a) para um
aconselhamento com um de nossos pastores
e uma reconciliação pública. Caso isto não seja
feito, vamos considerar sua ausência e omissão como uma recusa a ouvir a igreja e tomaremos na próxima Assembléia as medidas que
o Senhor Jesus Cristo nos ordenou em Sua
Palavra: exclusão da igreja e considerar como
gentio e publicano.
Na esperança de que esta tentativa resulte em arrependimento sincero e volta para os
caminhos da obediência e da perseverança
ao SENHOR,
Em Cristo, Senhor da 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, pinturas e letreiros
novos - são algumas de nossas metas. Mas, antes de tudo, queremos que sejam as metas de
Deus.
Obras Completadas:
- Reformamos a plataforma do Coral;
- Preparamos a Biblioteca do CBD (tempos
recebido doações de livros);
- Consertamos o piso da palhoça e parte da
cimento;
- A passarela passou por reformas;
- Iniciamos a pintura externa do prédio de
Educação Cristã e da parede lateral da
palhoça;
- Realizamos a limpeza dos canteiros e
fizemos um depósito para fabricar adubo
natural vegetal, e a poda das árvores;
- A iluminação do campo para eventos ao
ar-livre;
- Recebemos como presente de aniversário
100 novas cadeiras com braço;
- Compramos 50 cadeiras sem braço, para
o Coral.
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).

Dia das Primícias  Celebração da Ceia
do Senhor; Consagração dos Dízimos e
Ofertas; Doação de alimentos para os
necessitados (Ministério do Dorcas).

,E=I = " (terça a sábado)
Escola Bíblica de Jovens - EBJ
,E=I %=! (terça a sábado)
- Celebrando a Família;
- Escola Bíblica de Férias (crianças).

CELEBRAÇÃO MATRIMONIAL

A nossa igreja se uniu às famílias Oliveira e Fonteles  sábado, dia 03 

para a Celebração Matrimonial de nossos irmãos em Cristo: Ana Hércia e Carlito Júnior.
Foi um tempo muito especial para todos nós que participamos, como testemunhas e cooperadores,
da aliança que nossos irmãos fizeram diante do SENHOR Deus.
Certamente fomos todos nós abençoados e Deus recebeu toda a Glória.
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Fotos: Irmão Eliésio
Álbum de fotos no site da igreja: www.cristoevida.org.br
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Informissões

BOLETIM INTERNO, SEMANAL E GRATUITO DA IGREJA EVANGÉLICA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA
AV. K, Nº 911 - PLANALTO DA BARRA - BARRA DO CEARÁ - FORTALEZA/CE - CEP 60348-530
TELEFONES: SECRETARIA DA IGREJA: 286.3330 - PR. JOSÉ NOGUEIRA: 214.1412 e 9122.7979
PR. JOAQUIM VIEIRA: 294.1682 e 9995.9675 - PR. LUIZ LINDOLFO: 214.1807
WWW.CRISTOEVIDA.ORG.BR

