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DIA DOS VIVOS
Programação Evangelística de Impacto, no Dia dos Finados!
Dia 02 de Novembro – 19 horas!
Cinco mil rosas com convites especiais!
10 mil folhetos evangelísticos!
Equipes de evangelismo pessoal visitando todas as casas
dos arredores de nossa igreja!
Sensacional filme, produzido aqui em nossa igreja:

ESTA FOI A SUA VIDA!

5 Mil Rosas
Esta é a última semana
de trabalhos de confecção das rosas
para a campanha evangelística
do DIA DOS VIVOS. Domingo,
por causa das eleições, não teremos EBD,
mas faremos outro grande mutirão de
trabalhos pela manhã. Como o voto será
rápido porque é só para prefeito, podemos
votar bem cedo ou deixar para votar
apenas à tarde, e vir para igreja. Temos
dois grandes desafios: esta última semana
e este mutirão. Coopere. Junte-se a nós
nesta luta, e participe da vitória
e das ações de graça que serão
consagradas a Deus.

Artesanato: Família Moura (Flávio e Marta)
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Participe Já!
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O MUNDO DESCOBRE O QUE
A BÍBLIA VEM ENSINANDO HÁ TRÊS MIL ANOS
Deu na revista Seleções – outubro/2004:
“A maioria das crianças em idade pré-escolar prefere fazer guerra a comer um pedaço de brócolis. Num estudo da University
College London, todos os dias, durante duas
semanas, 50 pais apenas ofereceram aos
filhos de 2 a 6 anos uma pequena prova de
algum vegetal anteriormente recusado. No
fim, as crianças gostavam e comiam mais
vegetais do que filhos cujos pais não haviam sido instruídos. A criança tem medo instintivo de experimentar novos alimentos,
explica a psicóloga e pesquisadora Lucy
Cooke. ‘Os pais precisam entender que podem ter de oferecer o mesmo alimento até
dez vezes antes que a criança aprenda a
gostar dele.’!”
Vamos reler o que disse a pesquisadora
acerca de como deve ser a atitude dos pais:
“Os pais precisam entender que podem
ter de oferecer o mesmo alimento até dez
vezes antes que a criança aprenda a gostar dele.”
Crianças podem e devem ser treinadas
a fim de que possam reproduzir um comportamento desejado. No livro de Provérbios, a
Bíblia Sagrada ensina esse tipo de treinamento que os pais devem ter para com os
seus filhos. “Ensina (treina) a criança no caminho em que deve andar; e ainda quando
for velho não se desviará dele” (Provérbios
22:6). O que a psicóloga da universidade de
Londres está dizendo aos pais é que eles
comecem a treinar seus filhos a fim de que
as crianças aprendam a gostar de fazer coisas certas. Uma criança treinada desde cedo
a comer verduras gostará de verduras a vida
inteira. Comer vegetais não terá que ser mais
tarde uma verdadeira sessão de tortura, pois
eles comerão com satisfação.
“Corrige o teu filho, e te dará descanso,

dará delícias à tua alma” (Provérbios 29:17).
Teus filhos te dão descanso? O comportamento deles pode ser descrito como delícias para a tua alma?
Quantas vezes ouço a lamentação das
mães dizendo que sua criança não lhe dá
descanso (então, não foi treinada para dar
descanso!). Que a criança só obedece ao
pai (então, na verdade ela não obedece,
apenas teme. Pois se obedecesse ao pai,
atenderia à ordem do pai para que ela obedecesse à mãe!). Que a criança é teimosa
e geniosa (então, ela foi treinada para ser
assim!). De certa forma sempre estamos
treinando nossas crianças – para o bem ou
para o mal. Se aceitamos que através do
berros, da “chantagem” emocional ou mesmo de choramingos, seja permitida que a
criança tenha um comportamento errado,
então estamos treinando-a para sempre
conseguir alguma coisa por meio dessas
táticas. É um treino. Só que é um péssimo
treino. Um treino de um comportamento
mau, que a acompanhará sua meninice e
que mostrará suas terríveis conseqüências
na adolescência. A correção, quando e se
houver, será custosa.
“A criança entregue a si mesma vem a
envergonhar sua mãe” (Provérbios 29:15 b).
Sem treinamento e sem disciplina a criança
fica entregue a si mesma, ao seu pecado e
à sua rebeldia.
Uma boa notícia: Michael e Debi Pearl,
em seu livro “Como Treinar Nossos Filhos”,
dizem que nunca é tarde para começar. Marido e esposa devem conversar sobre isto,
estudar o assunto e planejar em conjunto o
que devem fazer. Sejam perseverantes, pois
todo treinamento exige dedicação e perseverança. Nossos futuros adolescentes e jovens agradecerão!

ROMANOS 8:28

Será que todas as cousas realmente cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus?
Conta-se que um rei temente a Deus tinha um fiel ministro que, por conhecer a
Bíblia Sagrada e ser muito sábio e piedoso,
sempre lhe dava bons conselhos. Esse ministro era o homem de confiança do rei e o
acompanhava para onde ele fosse. Um dia
o rei discordou de Romanos 8:28, pois o rei
tinha uma mão aleijada e não conseguia ver
como aquela deformidade podia cooperar
para o seu bem. E disse que o Deus havia
se enganado e que esse princípio bíblico
não era 100% certo. O ministro repreendeu
o rei e reiterou a sabedoria de Deus. O rei,
irado com a repreensão do seu ministro,
ordenou que ele fosse preso.
No dia seguinte, o rei foi para uma caçada. Na perseguição da caça, o rei se distanciou de suas tropas e enveredou-se na
floresta. Perdido e sozinho, o rei foi preso
por uma tribo de selvagens. Estes tinham o
costume religioso de sacrificar seus prisioneiros para os seus deuses. Quando o rei
estava prestes a ser sacrificado, o feiticeiro
notou que o rei tinha uma mão aleijada. E
nada que fosse defeituoso poderia ser oferecido aos deuses. O rei, então, foi solto.

POR QUE
SE DEVE
DECLARAR
PUBLICAMENTE
CRER EM

Liberto, o rei conseguiu encontrar o caminho e voltou para o seu palácio. Fez uma
grande festa e mandou que soltassem seu
ministro. Fez uma homenagem à fidelidade
do seu servo em ensinar as Escrituras Sagradas e reconheceu que realmente todas
as cousas cooperam para o bem dos que
amam a Deus, pois foi graças aquele defeito em sua mão, que ele foi poupado de ser
sacrificado pelos terríveis selvagens.
Contudo, o rei perguntou com muita humildade ao ministro sobre que bem lhe trouxe a ira impensada do rei. Visto que de forma injusta, ele passou uma semana preso.
O fiel ministro lhe respondeu:
- Majestade, a sua ira e a minha prisão
foram para o meu bem. Se eu não estivesse
preso, certamente iria com o senhor para a
caçada. E como sempre fico ao seu lado,
com certeza teria ido com o rei selva adentro e teria sido preso também. E, como não
tenho nenhum defeito físico, eu seria sacrificado! Realmente, “Sabemos que todas as
cousas cooperam para o bem daqueles que
amam a Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito” – Romanos 8:28.

1. PORQUE A BOCA EXPRESSA O INTERIOR - LUCAS 6:45
2. PORQUE É NECESSÁRIO PARA A SALVAÇÃO - ROMANOS 10:9-10
3. PORQUE ASSEGURA QUE CRISTO TAMBÉM DECLARARÁ SER
- MATEUS 10:32-33
4. PORQUE GLORIFICA A DEUS - FILIPENSES 2:9-11
5. PORQUE TEMOS MUITOS EXEMPLOS BÍBLICOS JOÃO 1:49; 6:68, 69; 11:27 E 20:28.
SEU SALVADOR

Você já confessou PUBLICAMENTE Jesus Cristo como seu

JESUS? único SENHOR e todo-suficiente SALVADOR de sua vida?

Informissões
BOLETIM INTERNO, SEMANAL E GRATUITO DA IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA
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PR. JOAQUIM VIEIRA: 3294.1682 e 9995.9675 - PR. LUIZ LINDOLFO : 3214.1807
AV. K, Nº 911 - PLANALTO DA BARRA - BARRA DO CEARÁ - FORTALEZA/CE - CEP 60348-530
TELEFONE DA SECRETARIA IGREJA: (85) 3286.3330 – SITE: WWW.CRISTOEVIDA.ORG.BR

NOTAS

CLÉBIO EM SÃO PAULO

○

○

○

○

○

○

○

E
○

NOTÍCIAS
○

Nosso irmão Clébio, líder do Clube OANSE,
está em São Paulo, fazendo um curso avançado
de liderança. Damos graças a Deus por estas oportunidades de treinamento e também pela vida e
dedicação do Clébio Franco. Nosso irmão tem sido
perseverante e dedicado nesse trabalho com meninos há muitos anos. A nossa igreja, sempre que
possível, incentiva e ajuda financeiramente nesses
projetos de treinamento e recliclagem.

JUDAÍSMO, OS JUDEUS
E A NAÇÃO DE ISRAEL

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Os alunos da classe de Missões do CBD, que
funciona quinta-feira às 19 horas, estão fazendo
uma exposição em classe, nesse mês de outubro,
durante três semanas seguidas, sobre os principais pontos das crenças (a teologia) e dos costumes (cultura) de algumas religiões e como alcançar esses grupos com o Evangelho. Já fizeram suas
apresentações a Ana Sancha e o Rômulo (O
Animismo e Grupos Tribais), e os irmãos Bonifácio
e Ilzanir (O Islamismo e o Mundo Muçulmano). Na
próxima quinta-feira o irmão João de Deus apresentará “O Judaísmo, os Judeus e a Nação de Israel”.
Toda a igreja está sendo convidada a assistir.

AVISO IMPORTANTE

○
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○

○

○

○

Será nos dias 05 a 07 de novembro, no Sítio
Alberta Stewart, e contará com a presença e estudos
dos principais líderes nacionais e locais do Clube
OANSE. Esta conferência se destina tanto aos irmãos
que já trabalham com Clube OANSE e com os JOVENS VENCEDORES, como também para aqueles
que estão interessados em conhecer melhor o Clube
OANSE para ajudarem neste ministério. A taxa de
inscrição é de 40 reais, que inclui hospedagem, alimentação e material do curso. Se você precisa de
ajuda para participar, procure o Pr. José Nogueira.

FIRME SEUS PRINCÍPIOS

○

○

○

○

○

○

○

○

Baseado em 1 Pedro 4:7
“Tenham, portanto, princípios...”
Iniciaremos em novembro uma nova matéria de
Estudo Bíblico para as classes de adolescentes,
jovens e adultos. O tema será FIRME SEUS PRINCÍPIOS, baseado em 1 Pedro 4:7 (“Tenham, portanto, princípios...”). Participe desde já da EBD e
comece o curso desde o início, adquirindo a apostila e compreendendo o funcionamento da classe.
Até o início do novo curso, o Pr. José Nogueira continuará desenvolvendo na EBD, para esses grupos,
o assunto da vivência e convivência na igreja local.

○

Temos visto a presença quase diária de nossos jovens em nossa igreja durante a noite. Eles
se reúnem e jogam voleibol. Apesar de incentivarmos a comunhão e a integração dos jovens e de
não acharmos nada errado essas reuniões, cremos não ser bom para os estudos este encontro
todas às noites. Por isso, só permitimos o jogo de
vôlei às sextas, das 19 às 21:30 horas. Pedimos
aos pais e responsáveis que nos ajudem nesta medida, principalmente reforçando o valor dos estudos e da excelência no preparo para a vida profissional de nossos rapazes e moças.

O Cântico do Amor

OANSE ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CONFERÊNCIA MINISTÉRIO DE APOIO

FAMÍLIA ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bases Bíblicas e Aplicações Pessoais

○

○

Deus tem nos abençoado com um louvor muito bonito, um bom estudo bíblico e um edificante
tempo de oração, em nossas KOINONIAS, toda segunda-feira, a partir das 19 horas. Estamos encerrando o tema VERDADES QUE TRANSFORMAM
e a seguir vamos desenvolver FAMÍLIA – Bases
Bíblicas e Aplicações Pessoais. Venha e traga
sua família. Temos grupos especiais de Lições
Bíblicas e Oração para as crianças, com o Luiz
Cláudio e a Claudiana.

(baseado no livro de Cantares)

Este será o tema deste ano do Retiro de Casais .
O Pr. Gary Barber e sua esposa Kátia serão os preletores de nosso retiro, que, como o tema
sugere, abordará principalmente os princípios bíblicos para o bom relacionamento conjugal.
Como os 33 apartamentos do Hotel Pousada Don’Ana já foram reservados, conseguimos alguns apartamentos no Hotel Jangadeiro, que fica vizinho. A taxa em apartamento sem ar-condicionado é de R$ 220,00.
Eis alguns lembretes importantes:
- Todos os casais inscritos devem participar de todas as programações do
Retiro, inclusive do encerramento, domingo à noite.
- A roupa de banho permitida em nossos encontros é calção para os homens,
e maiôs para as mulheres.
- Só é permitido levar criança até 1 ano (qualquer exceção só será concedida
pela direção do Retiro em casos de extrema impossibilidade).
As inscrições serão encerradas quando não houver mais vagas disponíveis
nos hotéis. E solicitamos aos que não se inscreverem que não programem visita ao hotel durante o Retiro, pois
quebra todo o clima do retiro e também favorece que outras pessoas no futuro façam a mesma coisa.
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