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DIA 28 de agosto - sábado
19h – Culto de Ações de Graça e Mensagem do Pr. Melbourne Couthbert
DIA 29 de agosto - 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.

em setembro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PROGRAMAÇÃO EVANGELÍSTICA
Especial – Feriado 7 de Setembro
A engraçada história da família do Zeca Tatu
será a verdadeira transformação da história
de sua família! A apresentação desta peça,
numa grande programação evangelística, no
feriado 7 de setembro, será grandemente usada
por Deus para abrir os olhos de muitos a fim de
perceberem e crerem no único Senhor e
Salvador Jesus Cristo. Comecemos a orar e a
convidar parentes e amigos.

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

IGREJA:

Povo de DEUS
que se fortalece
e persevera!
Tínhamos em nossa igreja um velho depósito. Ele havia nos servido por muitos anos. Lá guardávamos coisas, escondíamos bregueços e colocávamos tudo aquilo que não sabíamos onde
pôr. Mas, o velho depósito estava com os dias
contados. Em nosso novo projeto há a realização
de um antigo sonho: ter uma oficina e um verdadeiro e digno almoxarifado. E o local apropriado
para a sonhada oficina é onde estava a velha
cafufa de quinquilharias. Por isso o depósito antigo tinha que ser sacrificado.
Com um pouco de pena e muito saudosismo
dei a instrução para a sua demolição. No fundo,
eu alimentava a esperança de que a lentidão com
que o velho depósito ia demolido iria me fazer
acostumar com a sua extinção. Pensei que, ao
ver aos poucos ele indo abaixo, haveria em mim
uma certa conformação. Seria uma lenta despedida, mas que me faria bem, pensei.
Para minha surpresa, quando cheguei no dia
seguinte, o velho depósito havia sumido. Não restava mais nada. O campo mais limpo!
Ué? O que aconteceu? Nunca tinha visto tanta eficiência em nossa turma. Eles só revelam
tanta rapidez assim na hora do lanche e do futebol! Como puseram abaixo tão depressa o meu
querido depósito? Confesso que estava perplexo
e quase inconsolável.
Até que recebi a resposta: “Pastor, não tinha
colunas”. O depósito fora construído aproveitando-se a parede da igreja e o muro lateral. Foi feito
só com tijolo e massa, sem nenhuma coluna de
concreto que lhe desse firmeza. Foi facílimo destruí-lo.
Fiquei a pensar em nossas vidas. Será que
alguns de nós são como aquele velho depósito?
Podem ter muitos anos de conversão, porém nunca foram fincados com colunas de firmeza no alicerce inabalável da Palavra de Deus. Por isso
são tão fracos e continuam, ano após ano, balançando ao sopro do mundo, das heresias e dos
problemas de relacionamentos. Podem cair a qualquer momento. Sumirão daqui sem quase deixar
rastros, pois nunca construíram colunas.
Em 1 Coríntios 13:13, o apóstolo Paulo ensina
que “agora, pois, permanecem a fé, a esperança

e o amor, estes três: porém, o maior destes é o
amor”. São mencionadas três colunas que permanecem sólidas: a fé, a esperança e o amor.
A fé, aqui, é o corpo de doutrinas. Aquilo em
que cremos. Em nossa vida cristã vamos nos
edificando na base dos ensinos da Palavra de
Deus, nos princípios bíblicos e nas doutrinas. Esta
coluna começou a ser edificada na conversão
através das doutrinas básicas como justificação,
santificação, eleição, glorificação, etc. E, se somos crentes de valor, esta coluna vai ficando cada
vez mais forte e maior a partir de cada doutrina
que aprendemos e de cada princípio bíblico que
praticamos.
A esperança é que nos mantém alegres em
nossa jornada de fé. Saber que somos predestinados para o Céu é reconfortante, mesmo em
meio de muitas tribulações. Confiar que o plano
de Deus é infalível e que Ele é Senhor de nossas
vidas constituem em uma coluna inabalável para
o nosso viver. Esperamos o arrebatamento dos
salvos que pode ser a qualquer momento. Num
piscar de olhos deixaremos este velho mundo e
estaremos à mesa do Senhor Jesus Cristo, onde
receberemos o mais maravilhoso e ansiado “bemvindo, meu filho!”.
O amor é a coluna do presente que se torna
eterno. Vivemos por amar ao Senhor Jesus Cristo, e Seu amor nos possibilita amar uns aos outros. Nossa caminhada aqui não é de um serviço
estressante e seco, é de desfrutar da doce comunhão dos irmãos em Cristo, com quem nos
alegramos, nos aconselhamos, nos confortamos,
nos exortamos e nos repreendemos mutuamente. A comunhão com a igreja, a participação nas
programações, o envolvimento em seus trabalhos e a amizade com os irmãos fortalecem esta
coluna.
De tanto formarmos colunas e fortalecê-las,
nós mesmos nos tornamos verdadeiras colunas
da igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, em
Gálatas 2:9, que Tiago, Pedro e João eram verdadeiras colunas da igreja de Jerusalém. Que
bênção! Aquela igreja podia contar com a firmeza
daqueles homens! Aqueles que são colunas aqui
recebem a promessa de serem colunas até no
céu: “Ao vencedor, fá-lo-ei coluna no santuário do
meu Deus, e daí jamais sairá...” (Apocalipse 3:12).
Portanto, urgentemente forme estas três firmes e inabaláveis colunas, minha ovelha. Gosto
de você muito mais do que daquele velho depósito. Entristeceria muito o meu coração saber que
você sumiu repentinamente, e quando eu perguntasse por você, alguém me dissesse: “Pastor, não
tinha coluna!”.
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“Edificarei a minha igreja e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela” Mateus 16:18
Igreja é o povo de Deus na presente dispensação. Somos um povo que está vivo e atuante. Formamos, na metáfora de Jesus Cristo, o Seu corpo, através de quem Ele age,
abençoa e disciplina. Nossa responsabilidade e privilégios são
enormes. Por isso, estamos sempre pensando, nos avaliando, estudando e trabalhando para melhor espelhar a graça e
a misericórdia de nosso Senhor. Somos inconformados com
os nossos defeitos e pecados. Não queremos nos acostumar
com a mediocridade e do fazer menos do que Deus nos
possibilita. Temos uma santa dinâmica que nos impede de
nos acostumarmos com o “satus quo” (a velha maneira de ser
das coisas) e que nos impulsiona a lutar para ser e fazer o
melhor para o nosso Salvador e Senhor.
É bem verdade que nós nos acostumamos com certas coisas. Mas não deveríamos.
Nós nos habituamos a sentar atrás e sermos tão
pouco participantes do culto o quanto possível for. E porque ficamos longe, quase não cantamos os louvores a
Deus. E porque não louvamos, ficamos frios e logo nos
acostumamos com o ser apenas ouvintes. E porque somos apenas ouvintes a gente se acostuma a não ser
incomodados com a mensagem. E medida que nos acostumamos com isso, esquecemos que Deus é a única razão de estarmos aqui e que Ele é a fonte de nossa vida.
Nós nos habituamos a acordar pela manhã ou com
muita preguiça ou com muito atraso. A engolir qualquer
coisa, a sair correndo, a pensar nas mil coisas que temos
para fazer, a trabalhar até tarde, a deitar cedo ou dormir
tarde assistindo uma porcaria qualquer na TV, e nos acostumamos a não orar, não ler a Palavra de Deus, não
tendo tempo para Deus, esquecemos que Deus é a única
razão de estarmos aqui e que Ele é a fonte de nossa vida.
Nós nos habituamos com o pecado, e aceitamos que
nós somos mesmos assim. E por aceitar nossos defeitos,
aceitamos nossa desobediência aos princípios da Bíblia
Sagrada. E aceitando nossa desobediência, nos acostumamos com a hipocrisia. E por aceitar a nossa hipocrisia,
fingimos acreditar nas farsas de nossos irmãos. Assim
sorrimos quando queremos fazer cara feia. A concordar
quando deveríamos exortar. A ignorar que Deus quer de
nós a sinceridade e que nosso compromisso é agradar a
Ele acima de tudo. Acostumamo-nos a desprezar o temor
de Deus, por esquecermos que Deus é a única razão de
estarmos aqui e que Ele é a fonte de nossa vida.
Nós nos habituamos com mundo, com as injustiças, com
a miséria, com os discursos políticos, com a imoralidade, com
a corrupção, com a publicidade maldosa, com a idolatria, com
a exploração da fé, com as seitas, e nunca paramos para
refletir como o está o coração de Deus diante de tanta maldade. Acostumamo-nos a não nos revoltarmos com essa podridão, por não nos interessarmos realmente no compromisso de
amar e servir a Deus acima de tudo. Acostumamo-nos com o
erro, sendo omissos e coniventes, por termos renunciado a ter
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corações como os dos profetas do Antigo Testamento e dos
primeiros crentes do Novo Testamento. Seus espíritos se revoltavam com tudo que feria o coração de Deus, mas nós não
somos mais assim, pois esquecemos que Deus é a única razão
de estarmos aqui e que Ele é a fonte de nossa vida.
Habituamos a ir e voltar da igreja. A não evangelizar,
a sermos covardes diante das oportunidades que nos são
dadas por Deus para O honrarmos e glorificarmos Seu
Nome. A gente se acostuma a ser apenas salvo, apenas
membro, apenas domingueiro. A passar pela vida sem
fazer nada que tenha valido a pena ter vivido como embaixador de Cristo, pois esquecemos que Deus é a única
razão de estarmos aqui e que Ele é a fonte de nossa vida.
Habituamos a não acordar de madrugada apenas
para orar, a não sentir prazer na Lei do Senhor, a não nos
alegrarmos com as vitórias do Reino de Deus, a não fazer
nenhum sacrifício para servir Àquele que nos salvou com
o Seu próprio sangue, pois esquecemos que Deus é a única
razão de estarmos aqui e que Ele é a fonte de nossa vida.
Habituamos lentamente a não ter prazer com o povo de
Deus, a não respeitar Seus servos, a não ter sede de aprender,
a não ter fome da Palavra de Deus. A gente se acostuma a
guardar e esquecer a Bíblia em cima da estante. A tirar a
poeira dela antes de ir à igreja. A gente se acostuma a colocála debaixo das axilas, embora não seja desodorante. A gente
se conforma se nossos filhos estão perdendo a fé. A gente
começa a se acostumar se não há mais lugar para sentar
dentro do auditório, e ficamos nos bancos do lado de fora.
Depois a gente se acostuma a ficar no jardim e dar “graças a
Deus” por termos crianças e assim uma desculpa e um álibi
para disfarçar nossa apostasia. Nós nos habituamos aos poucos a não dar prioridade a Deus e esquecemos que Deus é a
única razão de estarmos aqui e que Ele é a fonte de nossa vida.
Habituamos a ouvir fofocas, a ouvir apenas um lado da
história, ser críticos, a guardar mágoas, e a pensar que,
apesar de tudo isso, nós é que estamos certos, e todos que
estão trabalhando, suando, cooperando, desgastando-se,
é que estão errados. A gente se acostuma a se justificar. A
gente se acostuma a acusar. A gente se acostuma a não
contribuir, mas continuamos a ser exigentes com as cadeiras, com os ventiladores, com o som, com a quantidade de
informativos, com a iluminação, com o estacionamento,
com entrada, com a saída, com o calor, com o frio, com o
vento, com a chuva, com o sol. A gente sente uma revolta
dentro de nós mesmos e tentamos pôr a culpa em qualquer
coisa, pois somos estamos vazios e com sequidão de espírito nenhum crente verdadeiro se acostuma.
Habituamos a ouvir mensagens e a ler textos
exortativos que nos ferem a alma, mas a nossa vida continua a mesma...
... até que hoje, finalmente a espada da Palavra
implodiu meu velho coração endurecido, pois me
conscientizei que Deus é a única razão de estar aqui e que
Ele é a fonte de minha vida.
E pela graça de Deus, para Deus e por Deus, não mais
me acostumarei com qualquer coisa que não seja do agrado
dEle! Quero sentir a cada dia o que fere o coração de Deus.
Quero sentir a cada dia o que alegra o coração de Deus!

NOTAS E NOTÍCIAS
○

○

○

RETIRO DA MOCIDADE

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 Cristina Mônica.
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RETIRO DE CASAIS
O tema 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 Don’Ana,
na Praia do Presídio. A taxa é de 200 reais (aptos.
sem ar condicionado) e 240 reais (aptos. com ar
condicionado). Inscrições e poupanças com o
casal Ximenes e Patrícia (259.3585 e 9999.9914).

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 grupos

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

QUARTA-F EIRA
19h às 21h30 – Curso Bíblico Discipular

QUINTA-F EIRA
17h30min às 22h – Curso Bíblico Discipular

S E X TA- F E I R A
17h30min às 22h – Curso Bíblico Discipular

SÁBADO
15 horas – Clube OANSE e Jovens Vencedores:
Atividade recreativa e de edificação espiritual
para crianças e pré-adolescentes
19 horas – Reunião da Mocidade: Programação
variada com estudos bíblicos, cânticos espirituais,
dinâmicas de grupo e atividades sócio-recreativas

CBD - CURSO BÍBLICO DISCIPULAR
• As aulas do CBD estão acontecendo normalmente de terça à sexta-feira. Neste semestre têm
sido muito gratificantes os elogios que os alunos
estão fazendo aos novos professores. Heraldo
Márcio (Inglês Instrumental I), Linhares (História Eclesiástica I), Gercina (Missões I), Luiz Cláudio e
Claudiana (Educação Cristã de Crianças) têm recebido palavras de grande admiração e reconhecimento da capacidade e conteúdo. Parabéns, irmãos!
• A irmã Valdenir está fazendo funcionar uma
pequena cantina durante os dias de aula do CBD.
Além da biblioteca do CBD, com bons livros, jornal O
Povo, e em breve uma revista semanal, os irmãos
de nossa igreja podem vir à igreja durante a semana, assistir a uma aula, e tomar um apetitoso lanche.

NOSSAS REFORMAS
Agora só temos duas semanas de trabalhos
para apresentar nossas edificações dignas do nosso maravilhoso Deus. Agradecemos de coração
aos irmãos que têm dado ofertas especiais. Elas
chegam sempre na hora certa, quer seja para suprir
uma necessidade, quer seja para nos incentivar –
pois Deus usa esse amor para nos mostrar que há
verdadeiros irmãos, colunas firmes, que estão dispostos a fazer sacrifício para cooperar financeiramente ou mesmo ajudar com algum trabalho.

CORAL DA IGREJA
As inscrições para fazer parte do Coral estão
abertas até o aniversário de nossa igreja. Qualquer
informação pode ser obtida com a Lucy e Ariane.

CAEDD - Centro de Apoio Espiritual
aos Dependentes de Drogas
Lamentamos o retorno do Caubi. Apesar de ter
ido voluntariamente com a sua mãe, a irmã Ana Célia,
ele se recusou a ficar internado no CAEDD e retornou
a Fortaleza. Vamos continuar orando pelo Caubi. Mas
o episódio foi usado por Deus para nos mostrar a
necessidade de apoiarmos financeira, espiritual e até
socialmente uma instituição como o CAEDD.

Informissões
Boletim interno, semanal e gratuito da

IGREJA EVANGÉLICA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA
TELEFONES DOS PASTORES:
PR. NOGUEIRA - 214.1412 e 9122.7979
PR. JOAQUIM VIEIRA - 294.1682 e 9995.9675
PR. LUIZ LINDOLFO - 214.1807
AVENIDA K, Nº 911 – PLANALTO DA BARRA
BARRA DO CEARÁ - FORTALEZA - CEARÁ
TELEFONE: 286.3330 - WWW.CRISTOEVIDA.ORG.BR

