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XVIII CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
MISSÕES – ALCANÇAR O MUNDO COM A PALAVRA DE DEUS
Disse Jesus: Assim como o Pai Me enviou, Eu também vos envio! (João 20:21)

QUEM

DISSE QUE SERIA FÁCIL ?

14 a 16 de janeiro de 2005 (sexta à domingo)
Começamos o planejamento de nossa próxima Conferência Missionária.
Formamos uma equipe preliminar e agora estamos na fase de coletar idéias, convocar
mais pessoas para ajudar e traçar a programação. Uma coisa é certa: queremos fazer
uma grande surpresa para os presentes na primeira noite das conferências, na sexta-feira.
Calendário de reuniões de planejamento:
DIA 20 (segunda-feira) às 20 horas: Coordenação, finanças e decoração.
DIA 21 (terça-feira) às 20 horas: Camisas, Recepção e Lanche Missionário.
DIA 22 (quarta-feira) às 19 horas: Manutenção, louvor e leituras.

AO R EBANHO

DE

DEUS

– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

NATAL

O INÍCIO DA MAIS
BELA HISTÓRIA DE AMOR

O amor é tão necessário
quanto o ar que respiramos.
Não existe pessoa no mundo
que não tenha necessidade
de amor. Mesmo aquelas que
não admitem diante das
pessoas, ou mesmo neguem
ou que procuram não
demonstrar sua carência de
amar, elas, lá no íntimo,
desejam ser amadas, querem
amar e contar com o carinho
e amor de outras pessoas.
É por isso que podemos
afirmar com certeza absoluta
que existe alguém que ama
você de todo o coração:
Jesus Cristo. E nem comece
a pensar que Ele está longe.
Ele está mais perto do que
você imagina. O nascimento,
a vida, a ressurreição de
Jesus Cristo e Sua
promessa de que estaria
para sempre juntinho
daqueles que cressem nEle
são fatos em que você pode
e deve confiar. Pense
seriamente nisso, amado
amigo e amada amiga.

Vejamos a grande declaração de amor do
Senhor, em Romanos 5:8, “Mas Deus prova o seu
próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo
morrido por nós, sendo nós ainda pecadores”.
É como se Deus se declarasse a você dizendo:
Eu te amo tanto que dei meu próprio Filho para
morrer no teu lugar, a fim de que pudesses ter vida!
A pergunta que não quer calar é: E você, você
já respondeu com fé a esta tamanha prova de
amor do Senhor Deus? Ou será que és mais
um, como tantos, que ignoram ou desprezam
Jesus Cristo e Seu amor?
A declaração de amor do Senhor Jesus Cristo
inclui:
- Quero perdoar teus pecados, quaisquer que
sejam!
- Quero te dar a vida eterna!
- Quero que experimentes a minha paz!
- Quero te libertar dos poderes das trevas!
- Quero te guiar os passos!
O amor de Deus nunca muda. E você pode
receber efetivamente este amor, basta que
chegue a Deus com humildade em busca do Seu
perdão, crendo na morte substitutiva de Cristo,
para a sua salvação!
Se você fizer isso, com fé, experimentará
verdadeiramente a maior história de amor de
todo o universo, pois você fará parte dela.
Ah, não despreze o convite de salvação que o
Senhor Jesus hoje, aqui e agora, faz. Sei, com
certeza, que Ele está usando este texto para falar
diretamente com você. Você está ouvindo?
“Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais
os vossos corações...” (Hebreus 3:15)
Que no Natal, quando é celebrado o
nascimento de Jesus Cristo, seja a época em
que o Senhor Jesus Cristo habite em você
através de sua conversão a Ele. Pois Jesus veio
para salvar e ficar para sempre com todo aquele
que verdadeiramente crer nEle e confessá-lO
como único Senhor e todo-suficiente Salvador
de sua vida!

MISSÕES

22 de novembro de 2004.

Correspondência do Campo Missionário: Atalaia do Norte – AMAZONAS
Missionária Marliene Araújo
Assim diz o SENHOR: “Eu, o SENHOR, não mudo...” - Malaquias 3:6
Amados irmãos:
O tempo passa e durante o seu percurso nós
também passamos por várias mudanças: algumas para melhor, outras para pior, mas Deus não
muda. Então, na minha torre de vigia, espero nEle
para o suprimento de todas as minhas necessidades em todos os aspectos, porque creio em
Suas promessas. Espero que estejam passando
por boas mudanças: crescendo no conhecimento de Deus, com firmes convicções em Sua Palavra, sendo servos aprovados que manejam bem
a Palavra da Verdade e a praticam.
Deus tem me concedido a graça de estar passando por boas mudanças: não ficar ansiosa e nem
inquieta, mas descansar nEle e não esquecer que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles
que amam a Deus. Assim, apesar das dificuldades,
sentindo a falta do Pr. Eduardo e de sua família,
estou olhando para a destra de Deus e aceitando o
desafio de não desanimar e sim confiar que Deus é
fiel (Deuteronômio 32:4). E outra mudança boa é o
fato de estar em minha nova residência e também
pela minha saúde que tem sido restaurada, pois fiz
novos exames em Letícia e o médico asseguroume que eu posso ficar tranqüila, porque é provável
que não será preciso que eu me submeta a uma
cirurgia e, sim, continuar o tratamento com os remédios naturais. Agradeçam a Deus, pois foi resposta de oração e obrigada por suas orações.
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Na casa do Pr. Eduardo ficou hospedado o missionário Eduardo (da Missão Novas Tribos). Ele é
filho de americano e veio conhecer este campo missionário para futuramente decidir onde vai trabalhar
como missionário. Esta ajuda tem sido uma grande
bênção. Todavia, no final do mês, ele retornará para
Manaus. Também, nos fins-de-semana, temos contado com a ajuda das igrejas de Benjamin Constant,
Tabatinga e Letícia. Todo fim-de-semana temos um
pregador. Estamos gostando desse intercâmbio.
Agradeço a todos que têm escrito e peço perdão por no momento não ter respondido a todos.
Espero em breve alcançar tal propósito.
Eis alguns pedidos de oração: Pela congregação de Atalaia (firmeza, crescimento espiritual, formação de liderança e pela EBD); Pela saúde e salvação de meu cunhado José Carlos (está
muito doente); Por minha saúde; Pela venda de
minha antiga casa; Pela conclusão dos acabamentos de minha nova casa; Pela Vinda da Jane
Meyre; Por sabedoria para ajudar aos adolescentes e pelo meu trabalho de forma em geral.
Aproveito a oportunidade para desejar a todos um bom final de ano com boas mudanças
para todos e um feliz 2005.
Um grande abraço,
Marliene Araújo
Rua Nova II, s/n - Centro
69.650-000 - Atalaia do Norte - AM

CURSO BÍBLICO DISCIPULAR - CBD
As aulas do CBD do próximo semestre
(2005.1)terão 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 matrículas já podem serem feitas com a Elsa Mita.

NOTAS

E

NOTÍCIAS

MOCIDADE – ÚLTIMA PROGRAMAÇÃO DE 2005

DIA DO AMIGO

No próximo sábado, dia 25 de dezembro, a
Mocidade exibirá um filme sobre as profecias bíblicas
relacionadas com a Segunda Vinda de Cristo, e
depois promoverá um debate sobre a visão dos
diretores e consultores acerca dos eventos preditos
na Bíblia Sagrada. Haverá um tempo para
discernirmos o que é realmente bíblico e o que são
apenas especulações. Participe e divulgue!

A Mocidade realizou de forma maravilhosa, no
sábado passado, uma programação tendo como o
tema A AMIZADE, conforme João 15:13-15.
Disse Jesus:
13
“Ninguém tem maior amor do que este: de dar
alguém a própria vida em favor de seus amigos.
14
Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando.
15
Já não vos chamo servos, porque o servo não
sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai
vos tenho dado a conhecer”.
Se Deus quiser, no próximo número do
INFORMISSÕES, traremos uma maior cobertura
dessa programação.

PATRIMÔNIO
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Estamos trabalhando na manutenção, reformas
e edificações de nossa igreja para o fim de 2004 e
início de 2005. Estamos investindo em 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. Por
isso nós interrompemos o jogo aos sábados em nosso campo, a fim de preparar aquela área para as Confraternizações de Natal e Ano Novo, para as nossas
Conferências Missionárias (14 e 16 de janeiro) e para
o Semi-Retiro de Carnaval (5 a 8 de fevereiro).

CULTO EVANGELÍSTICO

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Quinta-feira, dia 16, a irmã Lena promoveu um
culto evangelístico em sua residência. O irmão
Cláudio Magalhães, diácono de Evangelismo, esteve à frente dos preparativos, que, como sempre,
contou com ajuda do irmão Roberto para o transporte de material, e com a presença de um bom
grupo de irmãos. Também alguns convidados aceitaram o convite da irmã Lena e assistiram ao culto.
Foi realmente um tempo muito abençoado.

ASSEMBLÉIA
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Uma grande bênção foi a nossa última Assembléia (dia 12). Precisávamos de um quorum de 240
membros presentes a fim de que pudéssemos fazer uma mudança de alguns artigos de nossos Estatutos. Tivemos exatamente a presença de 240
membros! Na próxima edição do INFORMISSÕES,
pretendemos trazer o resumo de toda a assembléia.
I MPORTANTE : A Assembléia Geral da igreja decidiu que devemos oficializar o Rol de Membros,
segundo as fichas (atualizadas) de toda a nossa
membrezia. Conforme essa decisão, os membros
que não tiverem com suas fichas em dia serão automaticamente excluídos de nosso Rol de Membros, na próxima Assembléia, em janeiro. A relação dos membros com fichas atualizadas encontram-se no flanelógrafo do Prédio de Educação
Cristã. Verifique se seu nome está naquela lista,
se não estiver (ou você conhecer alguém que não
está na listagem), procure o Pr. Luiz Lindolfo.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

CELEBRAÇÃO DOS QUINZE ANINHOS DA MAYARA
Os Jovens Vencedores, adolescentes, jovens,
famílias de nossa igreja e a família da Mayara
(Marcus, Lucinha Marculayne e Débora) fizeram
uma bonita festa surpresa para a Mayara, por ocasião de seu aniversário de 15 anos. A surpresa foi
realizada na casa do Jackson e Ismênia, na sextafeira (17/12), e teve tudo o que tem direito tão significativa data: Cânticos Espirituais, homenagens,
orações, bolo com velinhas, e mensagem com um
álbum para guardar aquela bonita recordação.
Parabéns, Mayara, que o SENHOR Deus continue te abençoando cada vez mais e que sejas
tão abençoada e fiel em tua juventude e maturidade como tens sido até hoje!

CONVITE
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A nossa irmã ARIANE, filha do Pr. Joaquim e
Lourdes, convida-nos para a solenidade de sua
formatura em Letras, pela UFC, que será na Concha Acústica da Reitoria, segunda-feira (dia 20),
às 19 horas. Toda a nossa igreja parabeniza a
nossa irmã por mais essa grande vitória que o
SENHOR lhe deu e que, com certeza, será para
a Glória de Jesus Cristo!

Informissões
Boletim interno, semanal e gratuito da
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