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Béin Limpim!
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Então Jesus lhe perguntou: Não eram dez os que foram curados?
Onde estão os nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória
a Deus, senão este estrangeiro?  Lucas 17:17-18
É muito antiga, porém verdadeira, a história do homem que estava muito doente
num hospital e já se sentia sem esperanças. E aconteceu de um pastor ir àquele
hospital para visitar um membro de sua igreja que estava internado. Ao despedir-se
do irmão enfermo, o pastor observou num quarto, sozinho e muito triste, aquele homem
sem esperança. O pastor pediu licença para entrar, conversou com o homem, dandolhe esperança em Deus, e orou por ele. E Deus tinha um grande plano para a vida
dele, pois não somente restaurou-lhe a saúde, mas também o fez reconhecer que foi
Ele, Deus, Quem realizou tal milagre. E se converteu, crendo em Jesus Cristo como
seu único e todo-suficiente Salvador de sua vida. Ele ficou tão grato por Deus ter
usado aquele pastor que, assim que teve alta, fez uma visita ao pastor e lhe disse:
Pastor, eu agradeço a Deus por ter lhe usado para me restaurar a saúde, como
também por salvar a minha alma e levar a Palavra de Deus a toda a minha família,
por isso, pastor, como sou dono de um lava-jato, eu quero dizer que, em sinal de
gratidão, daqui por diante seu carro vai ficar sempre béin limpim. Pode trazer
seu carro para o meu lava-jato que, enquanto eu viver, e sem lhe custar nada,
vou sempre deixá-lo béin limpim.
É este o espírito do Dia de Ações de Graça.
Relembrar os feitos de Deus e tributar-Lhe um Culto de Agradecimento.
Nosso Dia de Ações de Graça será quinta-feira, dia 25, às 19 horas.
Os casados podem trazer um prato especial para dividir com os irmãos, e
os jovens solteiros deverão trazer um litrão de refrigerante.
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R ETIRO DE C ASAIS - O Cântico do Amor

Baseado no livro de Cantares o tema será desenvolvido pelo Pr. Gary Barber e sua esposa Kátia

Como os 33 apartamentos do Hotel Pousada DonAna já foram reservados,
conseguimos alguns apartamentos no Hotel Jangadeiro, que fica vizinho.
A taxa em apartamento sem ar-condicionado é de R$ 220,00.
Não devemos esquecer:
- 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 e maiôs.
- 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.
Importante:
Nossa intenção é alugarmos apenas um ônibus.
Cada casal ajudará com R$ 10,00 para o ônibus.
E vamos incentivar a carona amiga.
Faça a sua inscrição para o ônibus, com o casal Luiz Cláudio e Claudiana.
O ônibus sairá da igreja às 20 horas, sexta-feira, dia 26.
E retornará às 21 horas, no domingo, dia 28.
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Liderança Espiritual
Textos básicos
SE ALGUÉM ASPIRA À LIDERANÇA,
EXCELENTE OBRA ALMEJA  1 Timóteo 3:1
PROCURAS TU GRANDEZAS?
NÃO AS PROCURES  Jeremias 45:5
Introdução
Pode ser que alguém tenha dúvida a respeito desta afirmação de Paulo a Timóteo. Aspirar
à liderança pode ocasionar um grande perigo à
vida do cristão, porque há aspirações que não
são dignas. Por isso a palavra do profeta
Jeremias a Baruque é válida.
Não devemos aspirar à liderança por causa
da honra e posição do cargo.
Quando Paulo escreveu estas palavras, a
situação era bem diferente da de hoje no Brasil.
O cargo de presbítero, bispo ou pastor (a mesma função  veja em Atos 20: 17,18) não era
leve, porque inclui grandes perigos e responsabilidades. Na hora de perseguição foram os líderes que primeiro sofreram. Atualmente a situação é a mesma em alguns países. Foram os
líderes da igreja na China que mais sofreram
nas mãos dos comunistas (por exemplo,
Watchman Nee). Não é fácil ser um líder.
Não é o cargo de líder, mas a função de liderar que deve ser a aspiração cristã.
O fato de muitos terem um cargo na igreja,
mas também o de não exercer a função correspondente ao cargo, é uma coisa triste.
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Ser um PASTOR:
É preciso ser um verdadeiro líder espiritual
do povo, estar presente na reunião de oração e
no estudo bíblico da igreja. Como líder deve dar
o impulso necessário no trabalho de
evangelização. Enfim, é preciso para tal cargo
de liderança, ser um verdadeiro homem de Deus.
Ser um DIÁCONO:
A responsabilidade do diácono não é de somente tratar das coisas materiais da igreja, mas
de cumprir as condições de Atos 6:3  homens
de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de
sabedoria.
Ser um(a) PROFESSOR(A):
É uma pessoa que atenta para o preparo da
lição logo na segunda-feira e não na véspera,
que chega antes do horário da E.B.D. para o
contato com a classe de alunos e que tem o costume de visitar os alunos em suas casas.
Ser PRESIDENTE ou LÍDER
de um departamento da igreja:
(Mocidade, Dorcas, OANSE, etc). É uma pessoa que se preocupa com a parte devocional e
não só com a parte social; que gasta tempo orando em favor do seu departamento, buscando e
pedindo a liderança de Deus para o desenvolvimento dos seus planos.
O problema é que em muitos lugares liderança cristã dá prestígio e privilégio. Uma ambição indigna pode encorajar homens não-espirituais a buscar um cargo de liderança. Jeremias
45:5 é um aviso, não contra a aspiração em si,
mas contra uma ambição egocêntrica.
Importante: Não devemos desistir da liderança por causa do medo de nossa incapacidade. Todo crente é obrigado a usar o máximo seus
talentos que são dados por Deus. Há sempre o
perigo de esconder os talentos por causa do
medo. Na vida dos gigantes na fé do passado,
vemos este medo (fobia): Abraão em, Gênesis
15:1; Moisés em, Êxêdo 3 e 4; Talentos em,
Mateus 24; Jeremias em, Jeremias 1:5-9; Os espias em, Números 13: 15-3.

NOSSOS FILHOS
NOSSA RESPONSABILIDADE
 PR. JOSÉ NOGUEIRA 

Foi o articulista Cláudio de Moura Costa que
contou o caso muito estranho da Coréia, onde uma
pesquisa internacional mostrou um elevadíssimo
nível de aprendizado de leitura. Pesquisadores foram enviados para a Coréia muito mais com interesse de descobrir o erro da pesquisa do que em
saber o que realmente acontecia por lá e que dava
esses excessivos bons resultados. Contudo, a pesquisa estava certa. O que havia na Coréia era o
interesse das avós na educação dos netos. As velhinhas ficavam do lado de fora das classes, nas
janelas, espiando os netos para ver se estavam
prestando atenção nas aulas.
Nos países orientais os pais prestam atenção
nos estudos dos filhos, daí um dos grandes fatores
para o crescimento daquelas nações. O segredo
está no esforço dos pais em acompanhar os estudos dos filhos, nos deveres de casa, nas pesquisas e na avaliação contínua das notas.
Aqui no Brasil temos um grande exemplo disto
nas famílias dos imigrantes japoneses. Os descendentes de japoneses são apenas meio por cento
da população de São Paulo. Porém, os nisseis, os
sanseis e os não-seis (!) ocupam 15% das vagas
da USP.
Uma pesquisa revelou que nossos filhos só
estudam, em média, uma hora por dia, além das
aulas. Mas, passam por dia quatro horas, em média, diante da TV!
Percebo a grande lição que essas pesquisas e
constatações nos passam, para nós - pais crentes.
Sim, a grande maioria de nós, pais crentes, somos
culpados de negligência na educação de nossos
filhos. Assumimos na infância deles a psicologia
do mundo e esquecemos do ensina a criança no
caminho em que deve andar, e ainda quando for
velho não se desviará dele, de Provérbios 22:6.
Trocamos os princípios da vara e da instrução por
um sentimentalismo vazio e prejudicial às crianças.
E na meninice e adolescência os entregamos aos
cuidados de colégios e professores, desprezando
o sábio princípio de e sob as minhas vistas, te darei
conselho (Salmo 32:8).
Sinto uma tristeza enorme ao saber que um
filho de casal crente foi reprovado na escola e perdeu um ano. Isto é como um desvio da fé, um prejuízo enorme, e é uma varada nas costas dos pais
 que certamente arranjarão uma desculpa, uma
explicação e uma justificativa esfarrapada para disfarçar essa vergonha.
É hora de acordar, e o despertador de Deus
está tocando!

ESTUDOS
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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - EBD

SALMO 23

Estamos lendo e meditando nos Salmos durante o Devocional do Culto Matinal, na EBD.
Chegamos ao Salmo 23 e, para melhor estudálo, dividimos em cinco partes.
Estamos na Parte III  O SENHOR é o meu
Protetor Especial  Vs. 4 (Ainda que eu ande pelo
vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum,
porque tu estás comigo: a tua vara e o teu cajado
me consolam). Constatamos que realmente há
vales de sombras da morte durante a nossa existência, como houve na vida de Jó, de Davi (Sl 34:
5,6), de Jesus (Lc 4:28-30), de Paulo (1 Co 1:8). E
vimos que a presença do SENHOR é a nossa força (não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo). Foi assim na vida de José (Gn 37), que
apesar de odiado e ter sido alvo de tantas injustiças, o SENHOR esteve com ele e o abençoou (Gn
39:2). Também vemos a mesma presença
abençoadora na vida do profeta Jeremias (Jr 38),
que mesmo sendo perseguido e rejeitado pelos homens, foi reconhecido pelo Senhor Jesus Cristo
como um profeta fiel (Mt 27:9-10). E o mesmo pode
ser visto na vida de Daniel (Dn 6), que sendo traído e condenado à morte, obteve o favor do SENHOR em livramento e o reconhecimento na história de Israel de ter sido um homem fiel, sábio e
amado por Deus (Ez 14:20).
Estamos estudando agora o sentido da Vara e
do Cajado do SENHOR em nossas vidas. Participe!

AGENDA DO BIMESTRE
NOVEMBRO
- Aniversário de 15 anos da Ana Kelly
# - Dia de AÇÕES DE GRAÇA
$ a & - Retiro de Casais - Praia do Presídio
- Cântico de Amor (baseado em Cantares)
! - Culto de Ações de Graça Encerramento do semestre letivo do CBD.
DEZEMBRO
# - Celebração de Israel e o Dia das Primícias
 - Reunião do Conselho Administrativo
 - Assembléia Geral da Igreja (durante a EBD)
& - Eleição para a Liderança da Mocidade
" - NATAL - Cantata do Coral
$ - NATAL - Cantata Infantil
! - Vigília de Celebração e Oração

NOTAS

CERIMÔNIA DE BÊNÇAOS NUPCIAIS
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NOTÍCIAS
○

Foi muito bonito o casamento de nossos irmãos
em Cristo Ozênia e Maurício, na última segunda-feira. É com prazer que honramos o que Deus honra 
Hebreus 13:4. E foi também maravilhoso testemunhar
a presença de nossos irmãos e membros de nossa
igreja a prestigiar aquele momento tão importante na
vida da Ozênia e Maurício. A você - que foi - damos a
nossa gratidão e o reconhecimento de que você já
aprendeu a valorizar o que Deus certamente valoriza!

PATRIMÔNIO
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Estamos planejando os trabalhos de manutenção, reformas e edificações de nossa igreja para o
fim de 2004 e início de 2005. Vamos investir nos
púlpitos para as classes da EBD, em compra de
material para a nossa oficina e na preservação de
nossas instalações para as solenidades de fim de
ano e para as principais programações para o início de 2005. Vamos interromper o jogo aos sábados em nosso campo, a fim de que possamos preparar aquela área para as Confraternizações de
Natal e Ano Novo, para as nossas Conferências
Missionárias (15 e 16 de janeiro) e para o SemiRetiro de Carnaval e (5 a 8 de fevereiro).

PROGRAMAÇÃO DA 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. Eles estão trabalhando para a edificação
de nossos rapazes e moças e têm buscado sabedoria
de Deus para promover reuniões que sejam ao mesmo tempo edificantes, comprometidas com a Palavra,
descontraídas e dinâmicas. Todos os sábados, às 19h.
Eis a agenda do Bimestre da Mocidade:
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27/11 - Programação sobre Israel
04/12 - Programação Especial com Surdos e Mudos
11/12 - Dia do Amigo
18/12 - Eleições para a Liderança da Mocidade

KOINONIA (Celebração da Comunhão)
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Nossos seminaristas do CBD, da Classe de
Homilética, vão trazer as mensagens na maioria de
nossas Koinonias (segunda-feira  19 horas). Todas
as mensagens serão expositivas e baseadas no
Evangelho de João. E brevemente vamos desenvolver o tema: 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.

MISSÕES
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Nossa família de missionários em Atalaia do
Norte  Amazonas: Eduardo, Cláudia, Beatriz (3
anos) e Alice (1 ano), já estão em Manaus.
O Pr. Eduardo está esperando o resultado da
biópsia (ele tem Hepatite C) para poder prosseguir
a sua viagem para o Nordeste. Nossos planos são
para que eles passem uma semana aqui e depois
irão para a Paraíba. Em João Pessoa, na casa dos
familiares da Cláudia, eles ficarão até o fim do semestre. Ali a Cláudia terá assistência para o parto
(ela está no sexto mês de gravidez) e o Pr. Eduardo fará o tratamento médico recomendável. Nossa
igreja continuará mantendo-os integralmente e custeará todas as despesas de viagem para a volta
deles para o campo missionário.

NOVA LISTA ATUALIZADA - ROL DE MEMBROS
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Colocamos no flanelógrafo, no pátio do prédio
de Educação Cristã, a relação atualizada dos membros de nossa igreja  até o dia 17 de novembro.
Lembramos que vamos oficializar o Rol de Membros de nossa igreja na Assembléia do dia 12 de
dezembro. As pessoas sem fichas ou com fichas
incompletas ficarão de fora da membrezia de nossa igreja. Portanto, se seu nome não estiver na relação, procure imediatamente o Pr. José Nogueira ou
o Pr. Luiz Lindolfo para regularizar a sua situação.

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - EBD
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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...). A
Classe de Adolescentes terá a liderança do Assis
Nogueira, da Ligy e do Alexandre Paulo. E a Classe
de Jovens e Adultos terá a ministração do Pr. José
Nogueira e uma equipe. 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.

BÊNÇÃO  A nossa irmã Margarida, amada
esposa do Pr. José Nogueira, depois de 63 dias, 6
horas e 38 minutos com o braço na tipóia, decorrente de uma fratura no ombro, finalmente recebeu
alta e a liberação médica de tirar a tipóia e fazer
fisioterapia. O Pr. José Nogueira, que esteve dando assistência doméstica neste período, também
está agradecido ao SENHOR, embora confesse que já estava começando a gostar de preparar a
alimentação, lavar louça, limpar e arrumar a casa e ainda servir de enfermeiro.

