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O contrato de casamento
Em virtude da proximidade
do Retiro de Casais,
em novembro, o INFORMISSÕES
traz uma “Jumenta” excelente.

Na semana passada comemorei
cônjuge até o dia em que alguém mais
trinta anos de casamento. Recebemos interessante apareça. “Eu amarei você
dezenas de congratulações de nossos para sempre” deixou de ser uma
amigos, alguns com o seguinte
promessa social e passou a ser
adendo assustador: “Coisa rara hoje
simplesmente uma frase dita para
em dia”. De fato, 40% de meus
enganar o outro. Contratos, inclusive
amigos de infância já se separaram, e
os de casamento, são realizados
o filme ainda nem terminou. Pelo jeito, justamente porque o futuro é incerto e
estamos nos esquecendo da essência imprevisível. Antigamente, os casado contrato de
mentos eram
casamento, que é
feitos aos 20 anos
“Casamento é o
a promessa de
de idade, depois
amar o outro para
compromisso de aprender a de uns três anos
sempre. Muitos
de namoro. A
resolver as brigas e as
casais no altar
chance de você
acreditam que
rusgas do dia-a-dia de forma encontrar sua
estão prometendo
alma gêmea
construtiva, o que muitos
amar um ao outro
nesse curto
enquanto o
período de
casais não aprendem, e
casamento durar.
pesquisa era de
alguns nem tentam
Mas isso não é um
somente 10%,
contrato. Recenteenquanto 90% das
aprender”
mente, vi um filme
mulheres e
em que o mocinho
homens de sua
terminava o namoro dizendo “vou
vida você iria conhecer provavelmente
sempre amar você”, como se fosse
já depois de casado. Estatisticamente,
um prêmio de consolação. Banalizao homem ou a mulher “ideal” para
mos a frase mais importante do
você aparecerá somente, de fato,
casamento. Hoje, promete-se amar o
depois do casamento, não antes. Isso

significa que provavelmente seu “verdadeiro amor” estará no grupo que você ainda
não conhece, e não no grupinho de cerca
de noventa amigos da adolescência, do
qual saiu seu par. E aí, o que fazer? Pedir
divórcio, separar-se também dos filhos, só
porque deu azar? O contrato de casamento
foi feito para resolver justamente esse
problema. Nunca temos na vida todas as
informações necessárias para tomar as
decisões corretas. As promessas e os
contratos preenchem essa lacuna, preenchem essa incerteza, sem a qual ficaríamos todos paralisados à espera de mais
informação. Quando você promete amar
alguém para sempre, está prometendo o
seguinte: “Eu sei que nós dois somos
jovens e que vamos viver até os 80 anos
de idade. Sei que fatalmente encontrarei
centenas de mulheres mais bonitas e mais
inteligentes que você ao longo de minha
vida e que você encontrará dezenas de
homens mais bonitos e mais inteligentes
que eu. É justamente por isso que prometo
amar você para sempre e abrir mão desde
já dessas dezenas de oportunidades
conjugais que surgirão em meu futuro. Não
quero ficar morrendo de ciúme cada vez
que você conversar com um homem
sensual nem ficar preocupado com o
futuro de nosso relacionamento. Nem você
vai querer ficar preocupada cada vez que
eu conversar com uma mulher provocante.
Prometo amar você para sempre, para que
possamos nos casar e viver em harmonia”.
Homens e mulheres que conheceram

alguém “melhor” e acham agora que
cometeram enorme erro quando se
casaram com o atual cônjuge esqueceram
a premissa básica e o espírito do contrato
de casamento. O objetivo do casamento
não é escolher o melhor par possível
mundo afora, mas construir o melhor
relacionamento possível com quem você
prometeu amar para sempre. Um dia
vocês terão filhos e ao colocá-los na cama
dirão a mesma frase: que irão amá-los
para sempre. Não conheço pais que
pensam em trocar os filhos pelos filhos
mais comportados do vizinho. Não conheço filho que aceite, de início, a separação
dos pais e, quando estes se separam, não
sonhe com a reconciliação da família. Nem
conheço filho que queira trocar os pais por
outros “melhores”. Eles aprendem a
conviver com os pais que têm. Casamento
é o compromisso de aprender a resolver
as brigas e as rusgas do dia-a-dia de
forma construtiva, o que muitos casais não
aprendem, e alguns nem tentam aprender.
Obviamente, se sua esposa se transformou numa megera ou seu marido num
monstro, ou se fizeram propaganda
enganosa, a situação muda (...). Para
aqueles que querem ter vantagem em tudo
na vida, talvez a saída seja postergar o
casamento até os 80 anos. Aí, você terá
certeza de tudo.
Revista VEJA - Edição 1873.
Ponto de vista: Stephen Kanitz
29 de setembro de 2004

O Cântico do Amor
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Este será o tema deste ano do Retiro de Casais (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 (aptos. sem ar-condicionado)
e R$ 240,00 (aptos. com ar-condicionado).
Como foram preenchidas todas as vagas do Hotel-Pousada Don’Ana,
conseguimos algumas vagas no Hotel Jangadeiro, que fica vizinho,
a taxa em apartamento sem ar-condicionado é de R$ 220,00.
Atenção: Todos os casais inscritos devem participar de todas as
programações do Retiro, inclusive do encerramento, domingo à noite.
Maiores informações com o casal Ximenes e Patrícia,
Telefones: 259.3585 e 9999.9914
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AO R EBANHO

DE

DEUS

– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

DISCIPLINA ECLESIÁSTICA:

A Pureza da Igreja
“Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento.
Pois também Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa,
não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia;
e, sim, com os asmos da sinceridade e da verdade.”
1 Coríntios 5: 7-8
Cristo responsabilizou cada igreja local quanto ao zelo na purificação coletiva e na pureza
pessoal de seus membros. Disciplina eclesiástica consiste na aplicação dos princípios bíblicos a fim de que a igreja prossiga em sua missão no alvo que Cristo estabeleceu para ela,
conforme Efésios 5:25-27.
I - O Propósito da disciplina é sempre restaurar tanto a igreja como o membro em pecado
- 1 Coríntios 5:6 (um pouco de fermento leveda
a massa toda).
II - Há, pelo menos, três tipos de Disciplina:
1 - A Disciplina Formativa (ensino da Palavra) - Atos 19:8-10
2 - A Disciplina Corretiva (aconselhamento) 1 Timóteo 5:1
3 - A Disciplina Cirúrgica (exclusão) - Mateus
18:15-20.
III - A Culpa da Igreja:
1 - Falhamos no Ensino da Palavra de Deus
- Colossences 1:28-29
2 - Falhamos no Discipulado: Por não sermos
exemplares (Filipenses 4:8-9); Por não estimularmos e praticarmos a integração dos membros
(Colossences 3:16); Por não agirmos com real interesse em restaurar os mancos (Ezequiel 34:1-5).
IV - A Culpa do membro que persiste no
pecado - Apocalipse 2:5, 16, 21; 3:3, 19. Apesar
da culpa coletiva e da culpa da liderança, Deus
responsabiliza o crente, mostrando sua rebeldia e necessidade de arrependimento.
V - Princípios Bíblicos para a Disciplina
Eclesiástica:
1 - Mateus 18:15-20 - Mostra os passos a
serem seguidos pela igreja a fim de restaurar
sua pureza e o membro em pecado.
2 - 1 Coríntios 5:1-13 - Mostra, através de
um caso na igreja de Corinto, como proceder
diante de pecados escandalosos e de pecadores impenitentes.
VI - Princípios da Restauração:
1 - 2 Coríntios 2:5-11 - Paulo ensinou a igreja

de Corinto como proceder diante de um irmão
que andava em pecado e que, depois de ter sido
disciplinado pela igreja, se arrependeu.
2 - Tiago 5:19-20 -Tiago ensina acerca da
importância e benefícios no trabalho de trazer
de volta os desviados.
VII - O Exemplo de Jesus na Disciplina:
Como Jesus tratou seu amado discípulo Pedro
torna-se uma grande lição prática para nossas vidas. Lembremo-nos que é nosso compromisso como discípulos imitar a vida de Jesus - 1 Coríntios 11:1.
1 - Antes de Pedro cair, Jesus o advertiu:
“Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou
para vos peneirar como trigo” (Lucas 22:31). Eis
o nosso dever de avisar aos nossos irmãos
quanto aos perigos ou por estarem começando
a enveredar-se por caminhos tortuosos.
2 - Jesus orou por Pedro: “Eu, porém, roguei
por ti...” (Lucas 22:32) Jesus aconselha, ora e
diz a Pedro que está orando mesmo. Três coisas que precisamos fazer mais.
3 - A oração e o conselho de Jesus surtem
efeito, pois Pedro, depois de pecar, arrepende-se: “Então, voltando-se o Senhor, fixou os
olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então
Pedro, saindo dali, chorou amargamente”
(Lucas 22:61-62). Que Deus dê a nós e aos
nossos irmãos um coração tão sensível como
o de Pedro.
4 - Jesus tratou de Pedro pessoalmente a
fim de restaurá-lo: “Pela terceira vez Jesus lhe
perguntou: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela
terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe:
Senhor, tu sabes todas as cousas, tu sabes que
eu te amo. Jesus lhe disse: Apascenta as minhas ovelhas” (João 21:17).
Nem sempre é fácil seguir os passos de
Jesus, mas é necessário!
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9 a 12 de Outubro
Cristo é a resposta...
Para os Jovens e seus Conflitos
“Examinai as Escrituras... são elas mesmas
que testificam de Mim” João 5.39
Nossos jovens estão no Retiro Espiritual
no Hotel-Fazenda em Chorozinho.
Eles retornarão, na graça de Deus, às 20
horas, do dia 12 (terça-feira).
Continuemos a orar por eles a fim de que
tenham um tempo ricamente abençoado, e
que haja crescimento espiritual e conversões.

DIA DOS VIVOS
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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

Mantemo-nos perseverantes
em nosso alvo de cinco mil rosas.
Por isso estamos precisando
de mais voluntários. Estamos
correndo contra o tempo, pois faltam apenas um pouco mais de 20 dias para a Campanha Evangelística do Dia dos Vivos (02/
11). Mais uma vez convocamos a todos que
possam para se engajarem neste ministério evangelístico. Todas às tardes um bom
grupos de irmãos e irmãs se reúnem para
o trabalho. Contamos com você!
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E O MUNDO MUÇULMANO

21 de outubro - Ilzanir e Bonifácio
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QUINTA-F EIRA
17h30min às 22h – Curso Bíblico Discipular

SEXTA-F EIRA
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

QUEM AMA DOA

14 de outubro - Ana Sancha e Rômulo
○

19h às 21h30 – Curso Bíblico Discipular

○

Os alunos da classe de Missões do CBD,
que funciona 5ª feira às 19horas, irão fazer
uma exposição em classe, nesse mês de
outubro, durante três semanas seguidas. Serão abordados os principais pontos das crenças (a teologia) e dos costumes (cultura) de
algumas religiões e como alcançar esses grupos com o evangelho.
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JUDAÍSMO, OS JUDEUS E A NAÇÃO DE ISRAEL
28 de outubro - João de Deus
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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.

Informissões
Boletim interno, semanal e gratuito da

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

