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DIA DOS VIVOS
PROGRAMAÇÃO E VANGELÍSTICA DE I MPACTO, NO DIA DOS FINADOS!
Dia 02 de Novembro – 19 horas!
Mais de cinco mil rosas com convites especiais!
15 mil folhetos evangelísticos!
Equipes de evangelismo pessoal visitando todas as casas
dos arredores de nossa igreja!
Sensacional filme, produzido aqui em nossa igreja:

IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA

•

www.cristoevida.org.br

ESTA FOI A SUA VIDA!
Participe Já!

O “Dia dos Finados” se torna
para nós numa grande
oportunidade evangelística.
“Porque uma porta grande e oportuna
para o trabalho se me abriu;
e há muitos adversários”
1 Coríntios 16:9

AO R EBANHO

DE

DEUS

– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

RETIRO

DE

C A S A I S 2004

A BÊNÇÃO DA OPORTUNIDADE DE APRENDER
Em nosso Retiro de Casais, em 2001, em
Iparana, usamos o texto abaixo, na abertura dos
Estudos Bíblicos:
Em 1998, o jornal O ESTADO DE SÃO PAULO, publicou um artigo de um jornalista inglês: “Por
que Lady Di Morreu?”. Paul Jones, autor do artigo,
desenvolvia a tese de que a deterioração da família está destruindo as pessoas e os países. O
declínio do lar está causando mais infelicidade e
miséria do que qualquer outro mal desta época. E
o articulista critica Tony Blair, o primeiro-ministro,
dizendo: “estranha-me que os governos não coloquem a restauração da família como prioridade
acima de todas as suas preocupações”. E faz uma
contundente crítica ao plano governamental de Blair
dar mais ênfase à educação do que à família.
Sobre o casamento de Lady Dyana, ele comenta ainda que “é difícil acreditar que pais responsáveis e unidos consentissem o casamento de sua
filha com um homem que toda a Inglaterra sabia
que era apaixonado por outra”. Ou seja, para Paul
Jones a culpa da tragédia do fracassado casamento
e da morte de Dyana provinha de uma família
destroçada (os pais de Lady Diana eram separados). E arremata: “Sem famílias estruturadas jamais reduziremos o nível de violência,
criminalidade, etc. Por isso, é provável que o grande plano de educação do primeiro-ministro não tenha bons resultados...”.
Sabemos muito bem que a célula da sociedade é a família, por isso a nossa igreja investe tanto
nos lares*. Contudo, tal preocupação deve ser compartilhada por cada marido e esposa.
Muitas vezes os sinais de que a família está indo
mal estão muito visíveis, mas insistimos em ignorar.

O Cântico do Amor

E por que será que recusamos a parar um pouco
para buscar mais a Deus, ouvir estudos, procurar
um aconselhamento e ajudar-nos mutuamente?
Em nosso Retiro de Casais, Deus nos oferece
uma excelente oportunidade de aprender mais sobre a família. Chamo isso de bênção – de bênção
do SENHOR para o nosso aprendizado. Fico empolgado quando vejo os casais se programando
desde cedo para participar do retiro. Muitos começam a orar, dão início à poupança financeira, ficam
planejando a guarda dos filhos e até, como é o caso
deste ano, nos preparativos espirituais, pois já iniciaram a leitura e estudo do livro de Cantares.
Fico a pensar no que Deus tem reservado para a
nossa reflexão e amadurecimento. É um grande banquete preparado pelo SENHOR para nós. Tenho conversado com o Pr. Gary Barber sobre os estudos bíblicos e ele está empolgadíssimo como o Cântico de
Amor, em Cantares. Temo orado para que seja o
cântico de amor de cada um de nós – do esposo para
amada esposa, e da esposa para seu amado marido!
* Breve relatório do planejamento do Retiro:
Temos 40 casais inscritos (33 para o Hotel DonAna
e 07 para o Hotel Jangadeiro). Iniciamos o planejamento com um ano de antecedência, e são repassados para os casais apenas as despesas dos
hotéis. Nossa igreja, irmãos e o voluntariado assumem uma boa parte das despesas (telefonemas, viagens, material, etc.), a fim de diminuir os
custos e facilitar a participação de mais casais.
Mas, acima de tudo, investimos em oração um
ano inteiro para que o SENHOR abençoe a participação e a edificação dos casais.

(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.

Nem todo aquele
que professa crer
em Jesus Cristo é salvo,
Mas todo salvo
declara publicamente
crer em Jesus
A Bíblia declara em Lucas 6:45 que “boca
fala do que está cheio o coração”, por isso é
que, em Romanos 10:9, de forma categórica é
dito que se o homem confessar a Jesus como
Senhor e com o coração crer que foi Deus quem
ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, essa
pessoa será salva.
O simples falar ou assumir publicamente
não salva ninguém, como o próprio Jesus
afirmou de forma tão enfática em Lucas 6:46
e em Mateus 7:21-23 (“Nem todo o que diz:
Senhor, Senhor! Entrará no Reino dos Céus”).
Pois o falar com os lábios pode não expressar a sinceridade do coração. Porém, toda
pessoa que crê realmente em Jesus como
seu Salvador, confiando integralmente nEle
como Senhor de sua vida, também confessa
publicamente sua fé: “Portanto, todo aquele
que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que
está nos céus” (Mateus 10:32). Por que é necessário para a salvação declarar publicamente a fé? A resposta é óbvia: “porque com
o coração se crê para a justiça, e com a boca
se confessa a respeito da salvação” (Romanos 10:10).
Você já confessou PUBLICAMENTE Jesus Cristo como seu único SENHOR e todosuficiente SALVADOR de sua vida, por verdadeiramente assim ter crido?
Não assumir de forma pública é desobedecer a ordem de Jesus, é o mesmo que dizer que Ele não é o SENHOR, que Ele não
manda em você, e que Ele não é o dono de
sua vida. É, em outras palavras, negar Jesus
Cristo diante das pessoas. E Jesus Cristo
afirmou que “aquele que me negar diante dos
homens, também eu o negarei diante de meu
Pai que está nos céus” (Mateus 10:33).

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
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-FEIRA
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
19h às 21h30
Curso Bíblico Discipular

QUINTA-FEIRA
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

Informissões
Boletim interno, semanal e gratuito da

IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA
CRISTO É VIDA
TELEFONES DOS PASTORES:
PR. NOGUEIRA - 3214.1412 e 9122.7979
PR. JOAQUIM VIEIRA - 3294.1682 e 9995.9675
PR. LUIZ LINDOLFO - 3214.1807
AVENIDA K, Nº 911 – PLANALTO DA BARRA
BARRA DO CEARÁ - FORTALEZA - CEARÁ
TELEFONE: 3286.3330
WWW.CRISTOEVIDA.ORG.BR

NOTAS

SEGUNDA-FEIRA É DIA DE KOINONIA

○

E

NOTÍCIAS
○

○

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - EBD

○

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.

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.

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

AVISO IMPORTANTE

○

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.

MOCIDADE CRISTO É VIDA

○

○

○

○

○

○

○

A Mocidade vai promover no próximo sábado a
abertura temática do próximo bimestre: LIDERANÇA BÍBLICA, baseado em 1 Timóteo 3:1. Toda a
igreja está sendo convidada para este lançamento.

MEMBRE Z I A
Há muito tempo que queremos organizar o
nosso ROL DE MEMBROS. Agora, porém, é uma
questão legal ter as fichas e relação de membrezia
atualizadas. Colocamos no flanelógrafo do pátio de
Educação Cristã a relação dos membros que estão
com fichas em dia. Devemos oficializar esta
relação na Assembléia do dia 12 de dezembro.
Portanto, se seu nome não estiver na relação,
procure imediatamente o Pr. José Nogueira para
regularizar a sua situação.

○

○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

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.

ADUBO ECOLÓGICO
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Inspirados na preservação do meio ambiente,
estamos preparando nosso próprio adubo para as
plantas de nossa igreja. Ajude-nos trazendo borra
de café e casca de ovos! A natureza agradece!

Razões para você ser oficialmente
(com tudo regularizado) membro na igreja local:
1. É um princípio bíblico - Atos 2:41 e 4:4.
Desobedecer é pecado.
2. Não querer se regularizar é promover
desordem no governo da igreja - Tito 3:1-7.
3. É uma obrigação diante do governo humano Romanos 13:1-6.

DIA DOS VIVOS
Então, participe:
Segunda-feira (dia 01/novembro) - às 19 HORAS: Reunião
de Treinamento Evangelístico, Tempo de Oração e PreSó tem um jeito
paração do material das equipes de evangelismo.
de você não ouvir
Terça-feira (dia 02) - 6:30 DA MANHÃ: Tempo de oração e
nossa convocação
café da manhã na igreja; - 7:00 HORAS: Evangelismo pessoal,
para participar
distribuição das rosas com convites e trabalho das equipes
desta campanha.
por regiões circunvizinhas; - 19 HORAS: Culto evangelístico e
apresentação do filme: ESTA FOI A SUA VIDA!

