18 - Dia do Amigo - Programação da Mocidade (19h)
24 - NATAL - Programação Especial (Sexta - 21h)
25 - Programação da Mocidade (Sábado - 19h)

PATRIMÔNIO

26 - NATAL - Cantata Infantil (Domingo - 18h)
27 - Culto de Ações de Graça pelos 25 anos de
casados da D. Graça e Romildo Tabosa; e Homenagem
de Aniversário do Pr. Luiz Lindolfo (Segunda - 19h)
31 - Vigília de Celebração, Tempo de Oração,
Batismos, Posses e Ceia do Senhor (Sexta - 21h)
○

○

○

○

○

○

Na terça-feira passada, dia 30, foi realizado o
Culto de Encerramento do Semestre, do CBD. O
Pr. Eduardo, nosso missionário no Alto Solimões,
deu seu testemunho de conversão e chamada
missionária. Professores, alunos e funcionários
prestigiaram a solenidade e no final houve uma confraternização na Biblioteca do CBD.
Já estamos planejando o próximo semestre
(2005.1), que terá início no dia 14 de fevereiro. Apresentamos as matérias que serão oferecidas com os
horários e seus respectivos professores:
TERÇA-FEIRA
(19 - 21h30) Educação Cristã de Crianças I Prof. Luiz Cláudio
QUARTA-FEIRA
(19 - 20h) T.O.M. (Tempo de Oração por Missões)
(20h15 - 22h) Missões II - Prof. Gercina
QUINTA-FEIRA
(17h30 - 19h) Hebraico II - Pr. José Nogueira
(19h15 - 21h30) Introdução ao Antigo Testamento
- Pr. José Nogueira
SEXTA-FEIRA
(17h30 - 18h45) Grego IV - Pr. José Nogueira
(19 - 20h15) História Eclesiástica II - Prof. Linhares
(20h30 - 22h) Homilética II - Pr. José Nogueira
As reservas de matrículas já podem ser feitas
com a Srta. Elsa Mita.

DESCANSOU NO SENHOR
Sábado, dia 27, a nossa irmã Salete, mãe
do Mota, foi promovida à Glória Celestial. Como
diz a Palavra de Deus, “preciosa é aos olhos do
Senhor a morte dos seus santos”. E foi assim a
morte e as últimas despedidas da irmã Salete,
pois Deus foi grandemente glorificado. Devemos
perseverar orando pelos parentes do irmão Mota
a fim de que Deus os console e continue salvando os seus familiares.

○

Segundo nossos Estatutos, conforme o Artigo
17, para que haja reforma no Estatuto faz-se necessário ter um quorum mínimo de 80% da
membrezia, e aprovação mínima de 60% dos presentes. Portanto, é extremamente importante a presença de todos os membros de nossa igreja na
próxima assembléia dia 12 de dezembro na EBD.

12 - Assembléia Geral Extraordinária (Domingo - 9h)

CURSO BÍBLICO DISCIPULAR - CBD

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

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 (5 a 8 de fevereiro).

NOVA LISTA ATUALIZADA - ROL DE MEMBROS

○

○

Está no painel do pátio do prédio de Educação
Cristã, a relação atualizada dos membros de nossa igreja – até o dia 02 de dezembro. 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

○

○

○

○

○

○

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.

KOINONIA (Celebração da Comunhão)

○

○

○

○

○

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.
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AGENDA DE DEZEMBRO
11 - Reunião do Conselho Administrativo (19h)

○

www.cristoevida.org.br
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NOTAS

A O R EBANHO

Maravilhosa Graça

DE

D EUS

– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

Estamos chegando ao término de mais um ano. Estes tempos de fim de ano e início de um
novo ano são propícios para reflexões, avaliações e planos. Certamente houve muito ensino de
Deus para nós. E nós erramos, acertamos, planejamos e não fizemos, fizemos o não planejado,
enfim, pela graça de Deus atravessamos mais um ano. Há tantas bênçãos a serem lembradas e
também muitas alegrias para serem agradecidas ao SENHOR Deus. Mas, há lições do percurso
que certamente precisamos relembrar e aprender. A grande lição que se destaca para mim no
momento é a beleza e a importância da graça de Deus. A graça tem sido definida como o favor
imerecido de Deus para nós. Algo espantoso e belo que nós, de maneira alguma merecemos, é
nos dado por Deus. Deus é movido por Seu amor em derramar sobre nós Suas bênçãos. Isto é
graça! A história está cheia de relatos e testemunhos dessa maravilhosa dádiva de Deus.
No Informissões 486, de 13 de julho de 2003, destacamos a biografia de John Newton,
que de um perverso mercador de escravos foi transformado, pela graça de Deus, num amoroso e consagrado servo do Senhor Jesus Cristo, no Século XVIII. A graça de Deus foi tão
impactante na vida de John Newton que, em 1779, compôs um dos mais belos hinos da
adoração cristã: “Amazing Grace” (Preciosa Graça):
PRECIOSA A GRAÇA DE JESUS,
QUE UM DIA ME SALVOU!
PERDIDO ANDEI, SEM VER A LUZ
MAS CRISTO ME ENCONTROU.
A GRAÇA, ENTÃO, MEU CORAÇÃO
DO MEDO LIBERTOU!
OH, QUÃO PRECIOSA SALVAÇÃO
A GRAÇA ME OUTORGOU.

PROMESSAS DEU-ME O SALVADOR
E NELE EU POSSO CRER!
É MEU REFÚGIO E PROTETOR
EM TODO O MEU VIVER.
PERIGOS MIL ATRAVESSEI
E A GRAÇA ME VALEU!
EU, SÃO E SALVO, AGORA IREI
AO SANTO LAR DO CÉU.

Foi a graça de Deus que transformou Saulo, um feroz perseguidor dos cristãos, em Paulo, o mais missionário dos apóstolos - Gálatas 1:13-16.
Foi a graça de Deus que perdoou o cruel e frio carcereiro de Filipos, e o fez tratar das
feridas que ele mesmo tinha feito nos missionários, fazendo que ele e toda a sua família
servissem com amor ao SENHOR Deus - Atos 16:22-34.
Foi a graça de Deus que recuperou Moisés, depois que ele estragou sua vida tentando
libertar com suas próprias mãos o povo de Israel que amargava a escravidão no Egito. A
graça de Deus o recuperou para que servisse ao SENHOR e o tornasse no maior vulto na
história judaica - Atos 7:22-34.
Foi a graça de Deus que restaurou Davi - que pecou gravemente contra Deus. Mas
Deus, sendo misericordioso, clemente e assaz benigno, derramou o Seu perdão sobre sua
vida e moldou o coração de Davi para que ele fosse um homem segundo o coração de Deus
(Salmo 32), porque “onde abundou o pecado, superabundou a graça” (Romanos 5:20).
Vamos hoje celebrar a graça de Deus em nossas vidas:
1 - A graça que nos escolheu antes da fundação do mundo - Efésios 1:3-6.
2 - A graça que nos salvou - Efésios 2:5-9.
3 - A graça que nos vocaciona para a obra de Deus - Efésios 3:7-8.
4 - A graça que opera e habilita todos os servos de Deus - Efésios 4:7.
5 - A graça que nos ensina agradecer a Deus - Efésios 5:4 e 20.
6 - A graça que está sobre todos os que amam sinceramente ao Senhor Jesus - Efésios 6:24.

O VALOR DAS PEQUENAS COISAS
Há pouco tempo decidi sair com outra mulher.
Na realidade, foi
idéia da minha esposa.
- Você sabe que a ama. - Disse-me minha esposa um dia, pegando-me de surpresa: - A vida é
muito curta, você deve dedicar especial tempo a
essa mulher...
A outra mulher, a quem minha esposa queria
que eu visitasse, era minha mãe, que já era viúva
há 19 anos, mas as exigências do meu trabalho e
de meus três filhos, faziam com que eu a visitasse
ocasionalmente. Essa noite a convidei para jantar
e ir ao cinema.
- O que é que você tem? Você está bem? - Perguntou-me ela, após o convite.
Minha mãe é o tipo de mulher que acredita que
uma chamada tarde da noite, ou um convite sur-

presa é indício de más notícias.
- Pensei que seria agradável passar algum tempo contigo! - Respondi a ela.
- Só nós dois; o que acha?
Ela refletiu por um momento. - Me agradaria
muitíssimo - disse ela sorrindo.
Depois de alguns dias, estava dirigindo para
pegá-la depois do trabalho, estava um tanto nervoso, era o nervosismo que antecede a um primeiro encontro... E, que coisa interessante, pude notar que ela também estava muito emocionada. Esperava-me na porta com seu casaco, havia feito
um penteado e usava o vestido com que celebrou
seu último aniversário de bodas. Seu rosto sorria e
irradiava luz como um anjo.
- Eu disse a minhas amigas que ia sair com
você, e elas ficaram muito impressionadas.

Fomos a um restaurante não muito elegante,
mas, sim, aconchegante. Minha mãe se agarrou
ao meu braço como se fosse “a primeira dama”.
Quando nos sentamos, tive que ler para ela o menu.
Seus olhos só enxergavam grandes figuras. Quando estava pela metade das entradas, levantei os
olhos; mamãe estava sentada do outro lado da
mesa, e me olhava fixamente. Um sorriso nostálgico se delineava nos seus lábios.
- Era eu quem lia o menu quando você era pequeno - disse-me.
- Então é hora de relaxar e me permitir devolver
o favor - respondi.
Durante o jantar tivemos uma agradável conversa; nada extraordinário, só colocando em dia a
vida um para o outro. Falamos tanto que perdemos o horário do cinema.
- Sairei contigo outra vez, mas só se me deixares fazer o convite - disse minha mãe quando a
levei para casa. E eu concordei.

- Como foi teu encontro? - quis saber minha
esposa quando cheguei aquela noite.
- Muito agradável... Muito mais do que imaginei...
Dias mais tarde minha mãe faleceu de um
infarto fulminante, tudo foi tão rápido, não pude fazer nada.
Depois de algum tempo recebi um envelope
com cópia de um cheque do restaurante de onde
havíamos jantado minha mãe e eu, e uma nota que
dizia: “O jantar que teríamos paguei antecipado,
estava quase certa de que poderia não estar ali,
por isso paguei um jantar para ti e para tua esposa. Jamais poderás entender o que aquela noite
significou para mim. Te amo”. Nesse momento compreendi a importância de dizer a tempo: “EU TE
AMO” e de dar aos nossos entes queridos, amigos
e irmãos o espaço que merecem; Nada na vida será
mais importante que Deus e tua família. Dedique
tempo a eles, porque eles não podem esperar...

RETIRO DE CASAIS/2004 - CÂNTICO DE AMOR - Hotel Don’Ana e Hotel Jangadeiro – Praia do Presídio – 26 a 28 de novembro
Foi um tempo excelente e muito abençoado. As mensagens com o casal Gary e Kátia Barber foram
excelentes, expondo o livro de Cantares de uma forma poética, séria, muito edificante e prática.
O hotel principal (Don’Ana) nos tratou com muito carinho.
Nunca havíamos recebido tanta atenção, gentileza e tanta comida farta e saborosa. Uma bênção!
Visitamos o Memorial do Amor Imortal da Praia do Presídio e conhecemos a sua “história” através do
social promovido pelo Jorge e Raquel, com muitas lágrimas e risos!
Por falar em história, como registro histórico colocamos a relação dos participantes de nosso ines-

quecível Retiro: Zildânia & Jocélio; Ilzanir & Bonifácio; Kátia & Pr. Gary; Márcia & Augusto; Gláucia & Daniel;
Margarida & Pr. José Nogueira; Don’Ana Hércia & Carlito Jr.; Lourdes & Pr. Joaquim; Nilda & Marcelo; Lúcia &
Marcus; Jaqueline & Mardem; Lucinha & Carlito; Mazé e Elsa; Edilene & Crisim; Glória & Pr. Luiz Lindolfo;
Márcia & Neldo; Janne & Aragão; Maria & Nonato; Claudiana & Luiz Cláudio; Socorrinha & Bahia; Cida & Leo;
Graça & Romildo; Edislândia & Ailton; Glaudiane & Alexandre; Ismênia & Jackson; Samara & Otílio; Francilene
& Jeová; Railda & Júnior; Fatinha & Eliézer; Raquel & Jorge Luiz; Ozênia & Maurício; Janemeyre & Cleonízio;
Marta & Flávio; Ila & Esmerino; Natércia & Jorge; Helvys & Juliana.

57 anos da

Informissões

Assembléia da ONU
que criou o
Estado de ISRAEL
Na Assembléia Geral da Organização das
Nações Unidas (ONU), sob a presidência do
brasileiro Osvaldo Aranha, no dia 29 de novembro
de 1947, foi aprovada a Resolução 181, que autorizou
a criação do Estado Judeu nas terras de Canaã.
Era a profecia de Isaías 66:8 se cumprindo:
“Quem jamais ouviu tal cousa? Quem viu
cousa semelhante? Pode, acaso, nascer uma
nação de um só vez? Pois Sião, antes que lhe
viessem as dores, deu à luz seus filhos”.

Boletim interno, semanal e gratuito da

IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA
CRISTO É VIDA

Dia de

Ações de Graça
E seis meses depois, Davi Bem Gurion, no
dia 14 de maio de 1948, lê a Declaração de
Independência do Estado de Israel:
“Declaramos o estabelecimento de um
Estado judeu em eretz (terra) Israel, que será
chamado ESTADO DE ISRAEL!!!”

No dia 25 de novembro (quinta-feira de novembro), celebramos em nossa igreja O DIA DE AÇÕES
DE GRAÇA. Foi uma celebração muito bonita, com
cânticos de gratidão a Deus, um pequeno devocional
e um edificante tempo de testemunhos da fidelidade
de Deus e do reconhecimento e gratidão do Seu povo.
Depois do culto, tivemos um saboroso e farto jantar!

TELEFONES DOS PASTORES:
PR. JOSÉ 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

