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ANIVERSÁRIO DE NOSSA IGREJA: DEUS É FIEL
Programação
DIA 28 - sábado
19h  Culto de Ações de Graça
e Mensagem do Pr. Melbourne Cuthbert
DIA 29 - domingo
09h  Batismo e Tempo Especial de Oração
17h  Consagração da Praça da Bíblia
e armazenamento da cápsula do tempo.
18h  Celebração ao SENHOR pelos 20 anos de lutas
e bênçãos de nossa igreja.
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M ENSAGEM
 PR. JOSÉ NOGUEIRA 

No dia 20 de dezembro completarei, se
Deus quiser, 17 anos a frente do ministério
pastoral de nossa igreja. Tomei posse no dia
20 de dezembro de 1987. É quase uma vida
de ensino, mas acima de tudo de muita
aprendizagem. Continuo um fã ardoroso da
igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois de
minha casa, o lugar em que mais gosto de
ficar é na companhia de meus irmãos em
Cristo. Ainda vibro com os trabalhos da igreja, pois sei que é o Espírito Santo de Deus
Que nos capacita a servir, que nos dirige em
assembléias, que nos dá os recursos apenas para fazer a vontade de Deus, nem mais
nem menos.
Já fui honrado aqui, mas já fui humilhado também. Já fui muito compreendido, mas
também passei por momentos em que ninguém, ou bem poucos me entendiam. Se
posso dizer como Paulo que sobrevivi há
muitas experiências, porém, com certeza,
não posso dizer como ele que já aprendi a
viver contente em todas elas:
Digo isto, não por causa da pobreza,
porque aprendi a viver contente em toda e
qualquer situação. Tanto sei estar humilha-

do, como também ser honrado; de tudo e em todas
as circunstâncias já tenho
experiência... tudo posso
naquele que me fortalece
(Filipenses 4:11-13).
Ainda não sei estar bem em situações
tão diferentes e paradoxais do conviver tão
intimamente com tantos e de liderar tantas
pessoas. Mas quero aprender! E a escola
da igreja de Jesus é excelente para quem
tiver perseverança e vontade de aprender.
Como aluno procuro analisar e tirar lições
dos acontecimentos que Deus permite e faz
acontecer em minha vida. Creio que com estas lições Deus vai construindo, moldando e
compondo o que Ele quer que seja de mim
(pois somos um poema de Deus, criados
em Cristo Jesus para as coisas boas que
Deus previamente preparou para que seguíssemos  tradução livre de Efésios 2:10).
Chamo de lições da igreja. Não são conclusões de momento, são colunas que vão
sendo erguidas por longo tempo, que vão
se sedimentando e formando meu patrimônio
como pessoa e como servo de Deus.

Igreja, o povo de Deus que ensina e aprende
Gostaria de compartilhar três dessas lições.
A PRIMEIRA delas foi extraída com as tor. Trago em minhas imagens da memória
minhas primeiras férias. Não quer dizer que cada sorriso que me deram, os cumprimennesses quase dezessete anos eu nunca tive tos, os abraços, as palavras de carinho. Acho
folga. Tive sim. De vez em quando sumi- que seria capaz de repetir o que cada um
mos um ou dois dias para descansar (uma me disse e como expressou. Foi tão bom
liçãozinha suplementar que já aprendi há quanto as férias! Isto me reforçou a lição do
muito tempo foi a de não querer passar por valor da demonstração do que sentimos. Maaquilo que não sou). Mas, nesse período nifestamos em ocasiões propícias o que sentiaqui, nunca havia tirado assim dez dias para mos: amor, frieza, indiferença e até desprezo.
ficar longe (ou quase longe) de minha igreja E como são marcantes tais demonstrações!
A SEGUNDA lição veio de nossa Escola
e do meu povo. E foi bom! Aprendi o quanto
tantos irmãos me amam. Muitos oraram por Bíblica de Jovens (EBJ). Só peguei os dois
mim. Me incentivaram. Me ajudaram. E quan- últimos dias. Mas, estava doido para ver e
do voltei, foi melhor ainda ser recebido com participar. E, graças a Deus, pude mais uma
alegria manisfesta: Como foi, pastor?, E vez testemunhar a ação e o poder do Espíriaí, pastor, descansou mesmo?, Sentimos a to Santo na igreja do Senhor. A programasua falta, Estávamos com saudade, pas- ção, o tema, as mensagens, o envolvimento

(no encerramento quase 80 jovens receberam o Certificado de Participação), o trabalho dos líderes e a cooperação de muitos.
Foi, sem exagero, uma grande bênção. E
isto só pode ser compreendido à luz da fé,
por sabermos que o Espírito Santo é Quem
realiza para a glória do Senhor Jesus Cristo.
Presenciamos quase 100 jovens, no domingo à noite, fazerem ou confirmarem seu compromisso de pureza diante de Deus e que
irão se manter puros, abstendo-se de
fornicação, até o casamento. Tenho aprendido a confiar no gerente, administrador e
executivo da igreja: o Espírito Santo.
A TERCEIRA lição também é uma confirmação do que tenho recebido de Deus por
muitos anos. É um precioso tijolo na construção de meus valores espirituais. O Cele-

brando a Família é uma expressão desta lição: Devemos honrar ao que Deus honra!
Honrando as cousas que Deus instituiu
estamos honrando ao próprio Deus (... porque aos que me honram, honrarei, porém os
que me desprezam, serão desmerecidos 1
Samuel 2:30). Celebrar a família como projeto de Deus é louvar ao criador da família: Deus!
Belsazar, rei da Babilônia, desprezou os
objetos sagrados do Templo do SENHOR,
e, em Daniel 5, a Palavra de Deus mostra
como ele recebeu a ira de Deus.
Aprendi a honrar o que é Deus e tenho visto
a realidade da bênção de respeitá-lO. A Bíblia,
a igreja, a nação, a família, a liderança espiritual
são cousas de Deus, por isso as chamamos de
sagradas. Honrá-las é honrar ao SENHOR,
desprezá-las é desprezar Quem as criou.

Disse Jesus: Ora, se sabeis estas cousas,
bem-aventurados sois se as praticardes (João 13:17).
ATIVIDADES SEMANAIS DA IGREJA
DOMINGO
9 horas – Escola Bíblica Dominical:
Estudos bíblicos com classes para todas as idades
18 horas – Culto de Adoração ao SENHOR Deus

SEGUNDA-FEIRA
19 horas – Koinonia: Estudo bíblico
inspirativo e tempo de oração em grupo

TERÇA - F E I R A
19 horas – Tempo de Oração por Missões TOM: Breve devocional, informações dos
campos missionários e oração em grupos
20 horas – Curso Bíblico Discipular

Q UARTA- F EIRA
19 horas – Curso Bíblico Discipular

Q U I N TA- F E I R A
17h30min – Curso Bíblico Discipular

SEXTA- FEIRA
17h30min – Curso Bíblico Discipular

SÁBADO

CURSO BÍBLICO DISCIPULAR - CBD
Já iniciamos o segundo semestre
letivo do CBD. As matrículas
ainda podem ser feitas até
sexta-feira, dia 13.
Nossos seminaristas que fazem as disciplinas de Hebraico e Grego receberão gratuitamente uma Bíblia nas línguas originais (Antigo Testamento em Hebraico e o Novo
Testamento em Grego). Trata-se de uma grande bênção que recebemos do SENHOR Deus.
A Biblioteca do CBD funciona de segunda à sexta, das 14 às 18 horas, e nos horários das aulas normais.
DISCIPLINAS OFERECIDAS E HORÁRIOS

TERÇA-FEIRA

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

QUARTA-FEIRA

19h - Inglês Instrumental - Prof. Heraldo Márcio

QUINTA-FEIRA

15 horas – Clube OANSE e Jovens Vencedores:
atividade recreativa e de edificação espiritual
para crianças e pré-adolescentes

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

19 horas – Reunião da Mocidade: Programação
variada com estudos bíblicos, cânticos espirituais,
dinâmicas de grupo e atividades sócio-recreativas

SEXTA-FEIRA

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

NOTAS E NOTÍCIAS

PROGRAMAÇÃO EVANGELÍSTICA

RETIRO DA MOCIDADE

Especial  Feriado 7 de Setembro
Peça Teatral O Morto Vivo

Vamos apresentar a peça O Morto-Vivo, numa
grande programação evangelística, no feriado do
dia sete de setembro. A peça passará por
algumas revisões para ficar ainda mais engraçada
e evangelística. Desde já
vamos começar a orar e a
convidar nossos parentes e
amigos. Temos certeza de
que essa programação será
grandemente usada por Deus
para abrir os olhos de muitos a
fim de perceberem e crerem no único Senhor e
Salvador Jesus Cristo.
O Seu Zeca Tatu, a Dona Maricota, o médico
alemão Dr. Ivo Pitombeira (é Pitangueyra!), a
enfermeira do Gonzaguinha Mata: Dona Marta
Enterra, toda aquela simpática família e vizinhança
estão nos convidando para fazer daquele
engraçado drama a história de conversão de
muitos queridos amigos e amados parentes.

NOTA DE PESAR
Quarta-feira faleceu o pai de nosso querido irmão Jeová Filho. Depois de um longo
período de doenças e muito sofrimento,
Deus o tomou para Si. Louvamos a Deus,

Cristo é a resposta... Para os
Jovens e seus Conflitos
Examinai as Escrituras...
são elas mesmas que
testificam de Mim
João 5:39
9 a 12 de Outubro
Hotel-Fazenda em
Chorozinho. Taxa
de apenas 55 reais
(incluindo transporte
e quatro dias de
hospedagem
completa, com
apartamentos com
ar-condicionado).
Apenas 100 vagas.
Faça logo sua inscrição
com a liderança da Mocidade.
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RETIRO DE CASAIS

O tema de nosso RETIRO
DE CASAIS deste ano será:
O Cântico do Amor (baseado
no livro de Cantares). O Pr. Gary
Barber e sua esposa Kátia trarão as mensagens. Será nos dias 19 a 21 de novembro, no
Hotel Pousada DonAna, 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 ser feitas, com o casal
Ximenes e Patrícia (259.3585 e 99999914).

pois o Sr. Jeová, mesmo em meio de muitas
crises, fez uma decisão por Cristo. O Pr. José
Nogueira pregou por ocasião do Culto de
Despedida, e o sepultamento foi em
Aracoiaba, no jazigo da família.

Informissões

BOLETIM INTERNO, SEMANAL E GRATUITO DA IGREJA EVANGÉLICA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA
TELEFONE DOS PASTORES  PR. JOSÉ NOGUEIRA: 214.1412 e 9122.7979
PR. JOAQUIM VIEIRA: 294.1682 e 9995.9675 - PR. LUIZ LINDOLFO: 214.1807
AV. K, Nº 911 - PLANALTO DA BARRA - BARRA DO CEARÁ - FORTALEZA/CE - CEP 60348-530
TELEFONE DA SECRETARIA IGREJA: (85) 286.3330  SITE: WWW.CRISTOEVIDA.ORG.BR

