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Nosso próximo
Encontro de Casais
será no último sábado de
setembro, dia 25, às 17 horas.
Nosso tema abordará
“As Estações do Amor”, e haverá
uma programação variadíssima
com Estudo Bíblico, um drama,
dinâmica e um saboroso lanche
para os casais. Adquira o seu
convite com o casal
Claudiana e Luiz
Cláudio.

AO R EBANHO DE D EUS
TEMA DO BIMESTRE SETEMBRO–OUTUBRO

– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

AS DOUTRINAS

A Graça de Deus
A área da Teologia que trata da salvação é a
Soteriologia. Biblicamente a salvação tem seu fundamento em Deus. Por isso, o primeiro assunto a
ser estudado dever ser graça de Deus, pois homem só pode ser salvo por causa da graça de
Deus realizada e manifestada em Jesus Cristo. A
graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus
para o homem, é a fonte da salvação. O homem é
pecador e está completamente perdido em seus
pecados, mas “onde abundou o pecado,
superabundou a graça” (Romanos 5:20). Com
este texto a Bíblia Sagrada apresenta o amor de
Deus infinitamente maior do que o pecado humano. Então, qualquer que seja a pecaminosidade do
ser humano, a graça de Deus é maior. Deus alcança o pecador onde ele esteja e não importando a
sua situação: “Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens... porque
pela graça sois salvos” (Tito 2:11 e Efésios 2:8).
A graça de Deus exclui qualquer mérito da parte do homem, como ensina Romanos 6:23 e 3:24
(“sendo justificados gratuitamente por Sua graça,
mediante a redenção que há em Cristo Jesus”).
Somente pela fé o homem pode receber a
graça de Deus. A graça, como um presente e um
dom, é uma oferta de Deus ao ser humano perdido. O homem, portanto, não a merece, e apenas
pode receber pela fé ou rejeitá-la por causa de sua
incredulidade: “mas agora sem lei, se manifestou a
justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas; justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos (e sobre todos) os que crêem; porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há
em Cristo Jesus” (Romanos 3:21-24).
Conta-se que no Havaí um missionário pregava o Evangelho a uma família de nativos que
eram pescadores de pérolas. Apesar de se tornar um grande amigo daquela família e contar com
a amizade e respeito do pai, o missionário não
conseguia fazer-lhes entender que a salvação era
um presente de Deus para o homem. Principalmente o pai da família rejeitava a idéia da graça de
Deus, pois queria fazer por merecer e não receber o perdão como uma oferta graciosa de Deus.
Mas, o missionário insistia em mostrar Efésios
2:8 (“porque pela graça sois salvos, mediante a
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“porque pela graça sois salvos, mediante a fé” – Efésios 2:8

fé”). Passaram-se anos, e amizade do missionário com aquela família sempre cresceu, apesar da resistência deles em entender e aceitar
a salvação pela graça de Deus através de Jesus Cristo.
Um dia o pai e o filho daquela família estavam,
em alto mar, pescando ostras para a retirada de
pérolas. O filho, depois de um mergulho, disse ao
pai que tinha visto a maior ostra de sua vida e que
com certeza havia uma grande pérola. Ele decidiu
ir pegá-la, apesar de saber que seria muito difícil,
pois ela estava numa área bem profunda. O pai
disse-lhe que tomasse cuidado, porque aquela
profundidade era perigosa e que muitos não conseguem retornar. O filho mergulhou e nadou até
onde estava aquela grande ostra, conseguiu
apanhá-la, mas seus pulmões não resistiram.
Antes de morrer, ele ainda conseguiu pôr a mão
para fora dágua e entregou a grande ostra com a
mais bela pérola ao seu pai.
O pai, ainda muito triste com a morte do filho,
ficou pensativo sobre o que faria com aquela valiosa pérola. E decidiu dá-la ao seu melhor amigo:
o missionário que durante tantos anos tinha ajudado a todos eles e sido um grande amigo de toda
a família. Quando o missionário recebeu das mãos
do pai aquela grande, bela e valiosa pérola, disse
que não poderia receber aquele presente. E que
ele daria uma certa importância em troca. Mas, o
pai lhe disse: - Não, por favor, apenas receba
como um presente, pois esta pérola custou a vida
do meu filho, que não tem preço. Qualquer valor
dado em troca dela é desmerecer a vida e a morte
de meu filho.
O missionário, com os olhos cheios de lágrima, lhe disse: - Mas, amigo, é isso que venho
tentando lhe explicar por tantos anos. Assim também é a salvação eterna. Ela custou a vida e a
morte do Filho de Deus. Por isso, como ela não
tem preço, Deus a oferece ao homem. O homem
somente pode recebê-la como um presente imerecido de Deus ou rejeitá-la por ingratidão e incredulidade.
Naquele dia o pai e toda a sua família entenderam e receberam a graça de Deus para serem
salvos.
Você já entendeu a graça de Deus?
Receba-a agora mesmo pela fé!

M ISSÕES
Correspondência Missionária – Sul da Colômbia – Família Fonseca
“Porque de Deus somos cooperadores” (1 Coríntios 3:9)
Queridos irmãos:
Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor.
É com imensa alegria que escrevemos para
informar sobre o trabalho aqui na Colômbia e
compartilhar as bênçãos que generosamente
Deus tem nos dado.
O trabalho no bairro “La Sarita” (Congregação Hebrom) segue em frente, graças ao nosso
amado Senhor. No mês de julho realizamos uma
Escola Bíblica de Férias com crianças e senhoras. Cinco senhoras fizeram profissão de fé: Sonia,
Rosana, Rosa, Sandra e Inês. E treze crianças
também aceitaram a Jesus Cristo como Senhor
e Salvador de suas vidas. Pedimos que orem por
todos para que sigam crescendo na fé. Estamos
fazendo o discipulado com duas senhoras para
realizar o batismo: Marlene e Sandra.
Em Mocágua, apesar de que a cada 15 dias

procuramos estar presentes para acompanhar
os irmãos, sentimos que seria melhor ter um
obreiro vivendo no meio deles e que pudesse
cuidar melhor do rebanho. Continuamos orando
por um obreiro para lá. Mesmo assim os irmãos
seguem animados.
No final de julho, um de nossos líderes de
Mocágua, Leôncio Sanches, perdeu seu filho
de sete meses. Foi um tempo de dor e tristeza,
mas também uma boa oportunidade de testemunhar da nossa fé e esperança na ressurreição e vida eterna com Cristo.
Irmãos, muito obrigado pelo vosso apoio espiritual e material. Que o Senhor nosso Deus
siga abençoando a todos vós.
No serviço de Cristo,
Pr. Geraldo Cruz Fonseca e Família.

RECORDANDO A KOINONIA
S EGUNDA-FEIRA , 13

DE SETEMBRO DE

2004

A Onisciência de Deus

do com isso, saiba que não é o primeiro – vs. 6.
Vamos agradecer a Deus por Ele ser Deus e ser o
nosso pastor – vs. 16, como disse Jó, em 42:1.

Salmo 139:1-3
ASSUNTOS DE ORAÇÃO
Será que Deus sabe mesmo todas as coisas,
até os acontecimentos futuros? Sabia que Lúcifer
se rebelaria, que Adão pecaria, que Caim iria matar Abel, que o povo iria se corromper e que Ele
faria acontecer o dilúvio, que Jesus não cairia na
tentação do diabo, que Judas trairia Jesus? Ele
sabe o que estou pensando e o que eu vou fazer
daqui a cinco segundos? Ele já sabe como será a
abertura de nossa cápsula do tempo daqui a 15
anos? Há pessoas que dizem que não, porque:
1 - Se fosse assim, Deus poderia ter feito as
coisas diferentes! Resposta: Isaías 46:9-10; 41:2123; Salmo 147:5.
2 - Se fosse assim, não haveria liberdade!
Resposta: Marcos 14:21e Mateus 26:52-54; Atos
4:27-28. Peguemos Lucas 22:34 (Jesus profetizou porque sabia que Pedro negaria, ou Pedro
negou porque Jesus havia profetizado que ele O
negaria? Pedro poderia não negar? Pedro poderia morrer antes de negar? Jesus poderia impedir
que Pedro O negasse? Por que, então, não o
impediu? João 13:19.
Mas, qual é o grande ensino para nós? É que
Deus tem o controle de tudo, e Ele é o nosso pastor. Nada O surpreende. Tudo está no Seu plano, e
temos certeza que Seu plano é perfeito e maravilhoso. Você sabe o que vai dizer amanhã? Deus
sabe – Salmo 139:4. E se você ficar impressiona-

1 - Agradecer a Deus: Pela solução da escola da Verônica;
Pela bênção da peça O Morto-Vivo; Pelas bênçãos na vida do
Ricardo e família; Pelo parto da Luciana do Evaristo (Joel);
Pelo tratamento do filho da Lena; Pela melhora do Breno; Pela
recuperação da D. Mirtes (mãe do Fernando Jucá); Pela compra do Data-Show, nos EUA, pela Elânia, Ari e Clarice; Pela
venda da casa do Ailton e Edislândia.
2 - Pelo tema do bimestre: As doutrinas da salvação; Pelo Encontro de Casais (25/09); Pela Feirinha da Mocidade (02/10); Pela
viagem do Pr. José Nogueira a São Paulo (04-08/10); Pelo Retiro
de Jovens (09 a 12/10); Pela doação de sangue (24/10); Pelo Dia
dos Vivos (01/11); Pelo Retiro de Casais (26-28/11); Pelo CAEDD
– Centro de Apoio Espiritual aos Dependentes de Drogas.
3 - Pelo sobrinho do Juvenal (Ítalo), com câncer na garganta;
Pelo Seu Orlando (pai da Jane): precisa fazer três cirurgias,
e venda da casa da D. Terezinha; Por D. Aury, mãe do Vinicius
(trabalho); Pela Ana Célia e sua família (a mãe da Ana faleceu segunda-feira) e pelo Caubi – libertação das drogas;
Pela D Lúcia Lôtfi (torção no tornozelo).
4 - Pelo irmão do Romildo – dentista com mal de Parkinson;
Pelo Martins (esposo da Neide); Por seu Elias (esposo da irmã
Eudalice); Pela Tia da D. Ivone (Lourdes) cega, e pelo sobrinho (Jorge Braga), alcoolismo; Pelo Émerson (BRADESCO),
problemas no banco; Pelo Rômulo (27 anos), câncer no cérebro, fez uma decisão; sua mãe está lendo “Enfrentando a Morte”
e seu pai está questionando o espiritismo.
5 - Pela coluna da Lucinha Marculayne; Pelo amigo da Marly
(Marcos): doente; Pela Anacleta – está fazendo quimioterapia
e radioterapia; Pela recuperação do Seu Domingos que se
submeteu a uma cirurgia; Pelo Marcos (violino), resultado do
segundo exame para a orquestra sinfônica de Goiânia; Pela
Compra da casa própria: Aragão; Ailton e Flávio.
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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 R$ 55,00 (incluindo
transporte e quatro dias de hospedagem
completa, com apartamentos com arcondicionado). Apenas 100 vagas.
Faça logo sua inscrição com a
Cristina Mônica.
Observação: Avisar aos convidados
acerca dos trajes de banho.
Mulheres: maiô decente. Rapazes: calção.

L E M B R E T E : A Mocidade está promovendo
algumas atividades para ajudar aos jovens
quanto ao custo para irem ao Retiro, veja
quais são e colabore:
- LAVA-JATO (aos sábados), resposável: Claudinho.
Preços: Carro R$ 5,00 e Moto R$ 3,00.
- FEIRINHA (26 de setembro): a liderança da
Mocidade está recebendo doações de
qualquer material reutilizável tais como:
sapatos, roupas, utensílios domésticos,
produtos de beleza... tudo... Procure-nos!
RETIRO DE CASAIS
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Comecemos a nos preparar para mais
uma doação de sangue. A equipe do
HEMOCE estará em nossa igreja, durante a EBD, no dia 24 de Outubro.

○

Começamos a confeccionar as rosas para a programação evangelística do dia 02
de novembro. Todos estão convidados e convocados para ajudar.
Uma verdadeira “linha de montagem” está sendo feita no prédio de
Educação Teológica, todas às tardes.
Estamos precisando de tesouras e caixas de papelão. Participe! Para maiores informações procure a Marta
e Flávio, nossos gerentes operacionais.

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

Q UARTA-F EIRA

○

O Cântico do Amor será o tema
deste ano (baseado no livro de
Cantares). O Pr. Gary Barber
e sua esposa Kátia
trarão as mensagens.
Será nos dias 26, 27
e 28 de novembro, no
Hotel Pousada Don’Ana,
na Praia do Presídio.
A taxa é de R$ 200,00
(apartamentos sem ar-condicionado) e
R$ 240,00 (apartamentos com ar-condicionado).
Casais, confirmem suas presenças pagando o
restante das prestações. Maiores informações
com o casal Ximenes e Patrícia.
Telefones: 259.3585 e 9999.9914.

QUEM AMA DOA

DIA DOS VIVOS

19h às 21h30 – Curso Bíblico Discipular

Q UINTA

E

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

Informissões
Boletim interno, semanal e gratuito da

IGREJA BATISTA 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

