DE

DEUS

DOS

VIVOS - 2004

– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

DIA

ANO XVII - Nº 551 • FORTALEZA, 7 DE NOVEMBRO DE 2004
www.cristoevida.org.br
•
IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA

AO R EBANHO

5.476 rosas
e 15 mil folhetos
Evangelísticos

Rendemos agradecimentos de coração ao SENHOR nosso Deus por termos
tido a honra de participar da obra evangelística da igreja do Senhor Jesus Cristo e
sermos usados pelo Espírito Santo de
Deus. Essa gratidão brota da fé, pois é isto
mesmo que a Palavra de Deus nos ensina
acerca de sermos cooperadores na expansão do Reino de Deus.
Temos a convicção de que é uma responsabilidade da igreja local se fazer presente e impactante na região em que Deus
a plantou. No Dia dos Finados, com a programação evangelística tradicional de nossa igreja em chegar de forma bem especial
em cada casa situada em nossas vizinhanças, podemos testemunhar duas coisas:
A primeira é a perseverança de permanecermos firmes neste propósito. Temos convicção de que é uma excelente
oportunidade de marcarmos a nossa presença como igreja que vive a fé e que está
realmente interessada na pregação da
maior, mais importante e mais urgente
mensagem que este mundo precisa ouvir:
Só Jesus Cristo salva! E temos perseverado nisto. Não estamos apenas “empolgados” com isto, isto é a nossa vida. A cada
ano nossas forças se renovam, e ficamos
mais e mais constrangidos pelo Espírito
Santo a fazer esta obra. Não desanimamos com o descaso de alguns, nem com
as críticas de outros. O diabo pode saber
disto: não pararemos de realizar a obra de
Deus, pois só a morte pode nos deter – e a
morte está sob o poder do Filho de Deus! Te-

mos mais planos
para 2005, e, se Deus
quiser, triplicaremos a
campanha deste ano.
A segunda coisa que
temos testemunhado é a
repercussão deste trabalho.
Em milhares de casas já existe
a expectativa da nossa
chegada com a rosa e
o folheto. Em muitas
casas, as pessoas
colecionam nossas
lembranças. Em
outras, as pessoas
acordam cedo para esperar a nossa abençoada visita. E o resultado bem palpável é
a presença dos visitantes à noite. E a cada
ano podemos ver a mudança delas ao
entrarem em nossa igreja. De primeiro era
um mau comportamento até durante a exibição dos filmes ou das peças teatrais.
Depois passaram a ter mais atenção. Porém saiam na hora da mensagem, outros
ficavam intranqüilos ou com o semblante
fechado. Ultimamente temos visto uma
transformação enorme. Os visitantes permanecem atentos também durante a mensagem final.
Portanto, a todos irmãos que cooperaram, como membros deste corpo, com
justa cooperação de cada parte, a fim de
que essa obra fosse feita, nós recordamos
a promessa de Hebreus 6:10 (“Porque
Deus não é injusto para ficar esquecido
do vosso trabalho...”) e registramos aqui
que a sua cooperação, esforço e participação foram muito importantes para esta
obra e especialmente para mim, pois testemunhar vocês orando, trabalhando, ajudando ou compondo aquelas equipes foi
para mim uma grande bênção! Que Deus
os abençoe ricamente!

• Na próxima edição do INFORMISSÕES traremos um relatório completo desta Campanha Evangelística.

Geralmente pensamos na onipotência de Deus como o poder de Deus para fazer tudo.
Realmente Deus é onipotente. Ele é o todo-poderoso e o criador do Universo. Tudo está
debaixo de Sua autoridade. Porém, as Escrituras Sagradas mostram quatro coisas que Deus
não pode fazer! Sei que você pode ficar espantado com essa declaração, mas é verdade.
A própria Palavra de Deus diz que Deus não pode fazer quatro coisas
PRIMEIRA COISA QUE DEUS NÃO PODE FAZER
DEUS NÃO PODE MENTIR
“Na esperança da vida eterna que o Deus
que não pode mentir prometeu, antes
dos tempos eternos” - Tito 1:2
A Bíblia Sagrada afirma que Deus não pode
mentir. Deus é a própria essência da verdade. A
verdade faz parte da natureza de Deus, sendo um
atributo da divindade. Foi por isso que Jesus Cristo
se definiu assim: “Eu sou o caminho, a verdade e a
vida; ninguém vem ao Pai senão por mim”, em João
14:6. Como Deus não pode mentir, todas as Suas
promessas são verdadeiras e 100% confiáveis.
Podemos usar uma expressão bem comum e dizermos, com certeza, que Deus é de confiança!
Nós, seres humanos, mentimos. Às vezes porque queremos, outras vezes porque não sabemos a verdade. Mas Deus não nunca quer mentir e Ele conhece todas as coisas. O apóstolo
Paulo declarou: “Seja Deus verdadeiro, e mentiroso todo homem” - Romanos 3:4. E o autor de
Hebreus também afirmou: “Nas quais é impossível que Deus minta...” - Hebreus 6:18.
Sim, podemos confiar plenamente em tudo
que Deus revelou e prometeu, porque o SENHOR não mente!

O Cântico do Amor

SEGUNDA COISA QUE DEUS NÃO PODE FAZER
DEUS NÃO PODE MUDAR
“Porque eu, o SENHOR, não mudo”
Malaquias 3:6
A imutabilidade é um dos maravilhosos atributos de Deus. A Sagrada Escritura define assim o ser de Deus: “O Pai das luzes, em quem
não pode existir variação, ou sombra de mudança” - Tiago 1:17. Quando lemos em Hebreus 13:8
que “Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o
será para sempre”, encontramos a perfeição
imutável como atributo divino na natureza do
Senhor Jesus. Deus não muda. O que Ele diz é
verdade e permanecerá para sempre. Suas promessas, Seus ensinos, Seus princípios e mandamentos são eternos. Foi por isso que o
salmista exclamou: “Tu, porém, és sempre o
mesmo!” - Salmo 102:27.
TERCEIRA COISA QUE DEUS NÃO PODE FAZER
DEUS NÃO PODE NEGAR-SE A SI MESMO
“Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de
maneira nenhuma pode negar-Se a Si mesmo”
2 Timóteo 2:13
Outro atributo de Deus é a Sua fidelidade. Tanto Ele não mente e não muda Seus ensinos e Pro-

(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.

messas, como também o próprio ser fiel de Deus
garante que serão cumpridas todas as coisas
anunciadas por Ele. A Bíblia apresenta Jesus Cristo
como “fiel e verdadeiro” - Apocalipse 19:11 a fim
de ressaltar este atributo divino na pessoa e natureza de Jesus. Ao aprendermos que Deus é verdadeiro e que não pode mentir. Ao conhecermos
que Deus não muda e que nunca mudará Suas
promessas e ensinos, e ao entendermos que Deus
é fiel e que jamais negará Sua Palavra, com as
verdades e compromissos assumidos, podemos
fazer como o profeta Jeremias e exclamarmos:
“Grande é a Tua fidelidade!” - Lamentações 3:23.
QUARTA COISA QUE DEUS NÃO PODE FAZER
DEUS NÃO PODE DEIXAR ENTRAR
NO CÉU ALGUÉM QUE NÃO TENHA
SE CONVERTIDO
“E disse (Jesus): Em verdade vos digo que, se
não vos converterdes e não vos tornardes
como crianças, de modo algum entrareis no
Reino dos céus” - Mateus 18:3.
Deus determinou a maneira pela qual o homem pode ser salvo e entrar no Reino dos Céus.
Por causa de nossos pecados estamos separados de Deus, diz a Bíblia Sagrada (“Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o
vosso Deus” – Isaías 59:2). Sendo pecadores e
estando condenados, precisamos de um Salvador. As Santas Escrituras, ao mesmo tempo em
que mostram essa terrível realidade, apresentam também a maravilhosa solução de Deus:
“Porque o salário do pecado é a morte, mas o
dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo
Jesus nosso Senhor” - Romanos 6:23.
Sim, para o problema da perdição do homem,
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Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer
no lugar de todo aquele que nEle confiar. O texto de João 3:16 é o coração da Bíblia, pois traz
a declaração de amor de Deus pelo homem e
Seu plano de salvação:
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo
aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a
vida eterna”.
Deus nos ensina que o único modo de sermos
salvos é nos convertendo a Jesus Cristo, crendo nEle como único e todo-suficiente Salvador.
Nenhum inconvertido poderá entrar no Céu,
visto que o Deus que não pode mentir e que
não muda estabeleceu o único meio do homem
ser salvo. O Deus que é fiel e que não nega as
coisas que Ele mesmo estabeleceu não poderá
permitir que entrem no Céu as pessoas que não
tenham se convertido a Jesus Cristo.
É por isso que a Bíblia Sagrada adverte e
nos chama neste ultimato:
“Buscai o SENHOR enquanto se pode achar,
invocai-O enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos; converta-se ao SENHOR, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar” - Isaías 55:6-7.
HOJE – agora mesmo – converta-se ao Senhor Jesus Cristo. Reconheça que é pecador e
que precisa da salvação que só Ele pode dar a
você. E confie no perdão de Deus e na salvação que Ele promete. Pois Deus é fiel, não mente, não muda e nunca negará que você hoje creu
e recebeu pela fé o Senhor Jesus Cristo, para
ser salvo e para ter a promessa de Deus de
morar para sempre no Lar Celestial.

AGENDA DE NOVEMBRO
07 - Celebração da Ceia do SENHOR Dia das Primícias.
15 - Bênçãos Nupciais de Ozênia e Maurício No Comunal, às 19h30min.
20 - Reunião do Conselho Administrativo -

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

Sábado à noite (Gabinete Pastoral).
22 - Aniversário de 15 anos da Kelly
25 - Dia de AÇÕES DE GRAÇA
26 a 28 - Retiro de Casais - Praia do Presídio Cântico de Amor (baseado em Cantares)
30 - Culto de Ações de Graça Encerramento do semestre letivo do CBD.

NOTAS

E

NOTÍCIAS

VIDAS QUE ABENÇOAM
Poucos de nossa igreja conheceram a dona Recília
(Maria dos Reis), mas, com certeza, todos nós iremos
conhecê-la. Ela é mãe da dona Graça Aragão e avó do
nosso Aragão. Senhora de 82 anos, batalhadora, uma
verdadeira heroína, muito católica e de grande fervor
religioso. A dona Recília adoeceu gravemente, e a família convidou a irmã Valdenir (aqui da nossa igreja) para
cuidar dela. A irmã Valdenir começou a ler a Bíblia para
ela e falar da salvação somente em Jesus Cristo. A dona
Recília, que antes era muito resistente ao Evangelho,
abriu seu coração e aceitou a Cristo como seu único e
suficiente Salvador e Senhor. E continuou ouvindo a
leitura bíblica que a irmã Valdenir fazia para ela. No dia
03 de novembro, a dona Recília teve uma piora, e a
família chamou um padre para lhe dar a extrema-unção. Contudo, a dona Recília, de forma lúcida, recusou
a hóstia. Faleceu por volta da meia-noite e foi recebida
na glória celestial. Toda a família ficou sabendo do seu
testemunho.
No seu velório, o Pr. José Nogueira teve a oportunidade de pregar e orar pela família. E, durante o sepultamento, depois de cumpridas as liturgias católicas promovidas pelos familiares, e quando a urna mortuária já

FIRME SEUS PRINCÍPIOS
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Em breve vamos dar início a uma nova matéria
de Estudo Bíblico para as classes de adolescentes, jovens e adultos, em nossa Escola Bíblica Dominical - EBD. 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.

FAMÍLIA
Bases Bíblicas e Aplicações Pessoais
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Deus tem nos abençoado com um louvor muito
bonito, um bom estudo bíblico e um edificante tempo
de oração, em nossas KOINONIAS, toda segundafeira, 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.

DOAÇÕES MISSIONÁRIAS
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Em outubro a nossa igreja deu as seguintes ofertas para a obra missionária, além das contribuições
mensais estipuladas no orçamento anual:
Para a Congregação do Pecém, para a conclusão das salas de aula e banheiro: R$ 1.500,00. Para
o Pr. Clayton (Pecém), para ajudá-lo na mudança:
R$ 500,00. Para Pr. Eduardo, para ajudar a vinda
dele e de sua família: R$ 1.000,00.

descia para o túmulo, de repente, um neto, que não é
crente, pediu que parassem e perguntou se o Aragão
gostaria de dizer alguma coisa. Deus proporcionou uma
maravilhosa oportunidade ao seu servo, e ele com muita
sabedoria pediu para orar, dizendo assim: “Senhor Deus,
eu te agradeço pela vida da minha avó, pelo seu exemplo e pelo Teu cuidado para com ela. Eu principalmente
Te agradeço pela salvação dela, pela forma como ela –
antes de morrer - abandonou os velhos ídolos para confiar somente em Jesus Cristo como seu salvador. Eu
peço que o SENHOR abençoe toda a nossa família, nos
consolando na falta dela, em Nome de Jesus Cristo,
amém!”. (Parecia que todo cemitério tremia, mas era o
coração das pessoas que dispararam diante daquela
verdade ser dita de forma tão simples e tão corajosa).
A dona Recília está no céu. Deus usou o final de sua
vida para que abençoasse toda a sua família com o testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois
“preciosa é para o SENHOR a morte dos seus santos”
(Salmo 116:15). Quando chegarmos no céu, conheceremos pessoalmente a nossa irmã Recília e compartilharemos com ela a bênção que Deus nos trouxe através de sua fé!

ROL DE MEMBROS - Lista Atualizada
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Já está no flanelógrafo, no pátio do prédio de
Educação Cristã, a relação atualizada dos membros de nossa igreja. Lembramos que vamos 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

MOCIDADE
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A Mocidade Cristo é Vida está executando um
excelente planejamento para o desenvolvimento do
tema deste bimestre: LIDERANÇA BÍBLICA, baseado em 1 Timóteo 3:1. Vale a pena participar e
prestigiar o trabalho de nossos jovens. Eles estão
trabalhando arduamente para a edificação de nossos rapazes e moças e têm buscado sabedoria de
Deus para promover reuniões que sejam ao mesmo tempo edificantes e comprometidas com a Palavra de Deus, e também descontraídas e dinâmicas. Todos os sábados, a partir das 19 horas.

ADUBO ECOLÓGICO
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Estamos preparando nosso próprio adubo para
as plantas de nossa igreja. Ajude-nos trazendo borra de café e casca de ovos! A natureza agradece!

RELATÓRIO FINANCEIRO
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Fixamos no mural da Biblioteca os Relatórios
Financeiros, dos últimos dois meses, do Caixa da
Igreja e do Caixa de Missões. Qualquer dúvida,
por favor, se dirija ao irmão Daniel Cerqueira
(Diácono responsável pelas Finanças) ou ao irmão
Abílio Bivah (Diácono responsável por Missões).

