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Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.
Atos 16:31
DIAS 25 a 30 de JULHO (segunda a sábado)
T EMA

DE

2005

Os Alicerces do Sucesso
Nesta semana estaremos promovendo programações edificantes
para as famílias. Haverá lindos cânticos espirituais, mensagens instrutivas
para as famílias, atividades para crianças de todas as idades, etc.
É uma forma de agradecer a Deus por nossas famílias e, ao mesmo tempo,
continuar sendo edificados por Ele, contando com Sua proteção e bênção!
VENHA PARTICIPAR CONOSCO DESSES MOMENTOS ESPECIAIS
DE BÊNÇÃOS DE DEUS PARA AS NOSSAS FAMÍLIAS!

PRELETOR
Pr. Rinaldo Belisário
Igreja Batista da Bíblia - SP

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

O MAIOR SONHO DE CONSUMO DO BRASILEIRO
A Agência de Marketing fez uma pesquisa com
pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e
Porto alegre, homens e mulheres entre 20 e 50
anos, das classes A, B e C, e o resultado foi surpreendente: “O maior sonho de consumo do
brasileiro é mudar o Brasil”. O tema da pesquisa era detectar os sonhos de consumo em tempos de mudança com o objetivo de detectar os
valores e o comportamento dos brasileiros, bem
como descobrir os objetos de desejo ou o quê os
brasileiros aspiram comprar e possuir.
Talvez levados por tantos escândalos de P.C.
Farias, Waldomiros, Dirceus, Genuínos, Valérios,
Delúbios e Jeffersons, os brasileiros agora sonham com um Brasil mais justo, mais civilizado,
com uma população educada e com um país mais
competitivo internacionalmente.
O brasileiro, portanto, quer mudar o Brasil para
melhor, com mais honestidade, democracia e valores sociais e humanos. Possivelmente foi pensando nisso que elegeu o PT para governar a
nação. Afinal, queriam transformar o Brasil através de uma ética séria, de um idealismo patriótico
e de um comprometimento com o povo brasileiro
mais pobre e das classes operárias.
Porém, a grande decepção traz-nos uma lição bem maior ainda: Se queremos transformar
o Brasil, precisamos primeiramente transformar
o brasileiro!
Lembram da velha, mas valiosa e verdadeira,
lição extraída do episódio em que o pai queria
arranjar uma distração para o filho? O pai queria
trabalhar num importante projeto, mas o filho de 8
anos reclamava sua presença. O pai pensou num
modo de entreter o filho, de forma que o pirralho o
deixasse em paz por algumas horas. Pegou um
grande mapa-múndi e recortou como se fosse
um quebra-cabeças. Separou todos os países e
embaralhou. E deu um desafio para o menino:
“Quando você recompor todo esse quebra-cabeça, ajustando cada país e cada continente até
formar o Mapa do Mundo novamente, nós vamos
brincar à vontade”. Ele pensava que teria aí umas
quatro horas de tranqüilidade, enquanto seu filho
trabalhasse naquele gigantesco projeto de reconstruir o mundo.
Mas, para sua surpresa, o garoto voltou quinze minutos depois com todo o mapa perfeitinho –
todo ajustadinho, país com pais, todos os continentes e oceanos nos lugares certos. “Como você
conseguiu isto tão rápido” – Gritou desesperado
o pai. E o esperto menino respondeu:

- Simples, pai. Atrás do mapa havia uma figura
de um homem. E, montando o homem, surgiu atrás
o Mapa Mundo todo reconstruído.
A lição é óbvia: Conserte o homem que você
consertará o mundo! Esta lição é também o ABC
que nós brasileiros precisamos aprender.
Agora eu me pergunto: Se fizéssemos uma
pesquisa daquele tipo em nossa igreja a fim de
descobrir qual é o nosso maior sonho?
Eu ouso arriscar um palpite. Depois de quase
vinte anos convivendo, ensinando, aprendendo e
aconselhando meus irmãos, eu tenho uma idéia
de qual é o nosso maior sonho de consumo (na
expressão usada pela pesquisa da Agência de
Marketing). Nosso maior sonho é mudar nossa
família!
A esposa quer um marido mais consagrado a
Deus, um servo de Deus que seja mais dedicado
na obra do SENHOR, e que, ao mesmo tempo,
procure ser um marido mais carinhoso, mais sensível e comunicativo. Quer do marido que ele seja
um autêntico sacerdote no lar, que lidere com sabedoria e fidelidade, e que seja um pai participativo, presente, educador e amigo. E quer que seus
filhos sejam mais consagrados a Deus e mais
obedientes aos pais.
O marido sonha em ter uma esposa mais espiritual – uma mulher de oração. Deseja que sua
esposa seja submissa, companheira, compreensível, amiga e amante. Idealiza a esposa como a
mulher virtuosa de Provérbios 31. E tem o grande
desejo de que seus filhos sejam exemplos de bom
comportamento, que o respeitem, que sejam estudiosos, cumpridores de seus deveres e tementes a Deus.
Os filhos gostariam que seus pais fossem mais
dedicados ao SENHOR Deus, sendo mais compreensivos, mais participativos e mais abençoados.
Sendo assim, precisamos nós também aprender a mais básica de todas as lições espirituais:
Toda mudança deve começar primeiramente em
mim mesmo!
Não adianta querer mudar o mundo, mudar o
Brasil, nem mesmo a minha família. Preciso prioritariamente querer mudar a mim mesmo!
É este conceito básico que a Palavra de Deus
sempre ensinou.
Jesus Cristo afirmou de forma inesquecível
este conceito quando nos exortou:
“Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu
próprio?

Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o
argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu?
Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e
então verás claramente para tirar o argueiro de
olho de teu irmão”
(Mateus 7:3-5)
Nós iniciaremos amanhã o Celebrando a Família – 2005. Uma semana inteira de estudos
bíblicos e orações por nossas famílias. Teremos
um curso “Alicerces do Sucesso”, através de
uma apostila de 92 páginas, com o Pr. Rinaldo
Belisário.
A nossa família está precisando? Creio que
sim. Mas, o meu foco deve ser o que Deus quer
me ensinar, exortar, confrontar-me, desafiar-me
e dizer-me nesses abençoados dias.
Estremeço só de pensar que alguns irmãos e
famílias nem perceberão o que está acontecendo
aqui nestes dias. Perguntarão depois o que houve e dirão: “Nós não sabíamos”.
Lamento, pois sei que outros aparecerão por
aqui – algumas vezes – para chegarem aqui como
se vai a um shopping. Lamento porque sei que
tais já estão colhendo do fruto amargo de seus
desleixos espirituais. Perderam a esperança, brincam com a Palavra, e já desfazem da fé. Desprezam as exortações do SENHOR Deus e disfarçam Sua disciplina.
Louvo a Deus porque tenho expectativas de
que muitos irmãos e famílias interiras estão se
preparando para serem edificados com o Celebrando a Família – 2005. Minha alegria e trabalho
se devem ao fato de que o Senhor Jesus Cristo
continuará operando para que estas famílias fortes sejam as bases firmes e inabaláveis da Igreja
Batista Fundamentalista Cristo é Vida.
E, finalmente, oro para que minha família e,
principalmente, eu possamos crescer na graça
e na verdade por ocasião desta abençoada Celebração!
Para honra de Deus Pai, para a Glória do Senhor Jesus Cristo e para o crescimento da comunhão do Espírito Santo. Amém.
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PRECIOSA CORRESPONDÊNCIA
Recebemos este e-mail da Ana Laura,
irmã do Elpídio. Ficamos muito alegres com
a atenção de nossos irmãos que, mesmo
morando longe (estão em Mato Grosso),
não esquecem de nós e demonstram tanto
amor. Que Deus continue os abençoando
ricamente.

“

Oi, antes tarde do que nunca.
Estou com muita saudade, acabei de ver
o site da igreja e me deixou muito contente
de observar o crescimento do corpo de
Cristo. Sempre que posso dou uma
olhadinha para matar a saudade, quero
agradecer neste momento ao irmão
responsável por enviar os Informissões toda
semana pra gente (Elpídio, Cristina, agora a
Julia e eu), Elpídio ficou super contente da
nota que saiu no Informissões, anunciando o
nascimento da Julia. Estamos congregando
na 1ª Igreja Batista de Cáceres-MT. Estou
trabalhando na liderança da mocidade, e o
Elpídio é o vice moderador da Igreja.
Estamos desenvolvendo um trabalho na
Igreja com evangelismo e teatro, a cada dia
tenho percebido que o Senhor Deus usa e
capacita quem Ele escolhe para trabalhar na
Sua obra, finalizo deixando os meus mais
sinceros abraços. Amo todos vocês.
ANA LAURA BARBOSA LEAL

”

CAMISETA COMEMORATIVA
DOS 21 ANOS DA I.B.F. CRISTO É VIDA

Neste ano estamos personalizando a camiseta comemorativa dos 21 anos de nossa igreja.
Você escolhe o modelo de sua camiseta (t-shirt
ou baby-look), o tipo de gola (comum ou em “v”) e
ainda terá o seu nome impresso. Entregaremos
sob encomenda, por isso peça logo a sua com o
casal Alexandre e Glaudiane Aquino.
Para todos os tamanhos custará apenas
R$ 10,00 (dez reais).

N OTAS E N OTÍCIAS

O BENEFÍCIO DA GRATIDÃO

A nossa irmã Cristina Mônica está formando
uma nova turma na Escola Hilza Diogo. As aulas
começarão no dia 02 de agosto – das 17 às 19
horas. Os interessados poderão obter mais informações pelo telefone 3282.0304.

CHÁ DE PANELA

Os casais estão se
movimentando, planejando e trabalhando para o
funcionamento do Restaurante Cristo é Vida.
Todas as noites – de segunda a sábado –
teremos várias opções de lanches e sobremesas
e com precinhos excelentes. Convide sua família
para lanchar após a programação.
Eis a relação dos grupos responsáveis:

“CEIA É VIDA”

• DIA 26 ( TERÇA )
C ASAL GERENTE:
Daniel e Gláucia
A UXILIARES :
James e Andréia
Melo e Valéria
Jocélio e Zildânia
Augusto e Márcia
Cleiton e Joelma
Jacson e Ismênia

• DIA 28 ( QUINTA )
“FAMÍLIA BUFFET”

C ASAL GERENTE:
Pr. Nogueira e Guida
A UXILIARES :
Roosevelt e Izolda
Esmerino e Ila
Martins e Neide
Mota e Linda
Carlito Jr. e Aninha
Beto e Marlúcia
Fredson e Ritinha
Ripardo e Marilene
Juvenal e Heloísa
Graça Aragão e Pedro

CASAL GERENTE:
Pr. Ricardo e Arlete
A UXILIARES :
Aragão e Jane
Cláudio e Zoélia
Romildo e Graça
Ricardo e Simone
Marden e Jacqueline
Aureliano e Socorro

• DIA 29 ( SEXTA )

“DELÍCIAS DE AMOR”

“PRIMÍCIAS DO SABOR”

• DIA 25 ( SEGUNDA )

CASAL GERENTE:
Alexandre e Glaudiane
A UXILIARES :
Marcus e Lúcia
Flávio e Marta
Geová e Francilene
Eliézio e Fatinha
Ailton e Edislândia
Luciano e Helena
Roberto e Verônica
Neudo e Marcia
Otílio e Samara
Ricardo e Vanusa
Adriano e Liduína

• DIA 27 ( QUARTA )
CASAL GERENTE:
Bonifácio e Ilzanir
A UXILIARES :
Júnior e Railda
Pr. Cosmo e Sulamita
Cláudio e Claudiana
Carlito e Lucinha
Pr. Eduardo e Cláudia
Lemos e Áurea
Bahia e Socorro

• DIA 30 ( SÁBADO )
“TUDO TORTA”

CURSO DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS

CELEBRANDO A FAMÍLIA - 2005
“Os Alicerces do Sucesso”
DIAS 25 a 30 de JULHO

“BONI’S FOOD”

“Bom é render graças ao SENHOR, e cantar
louvores ao Teu nome, ó Altíssimo” Salmo 92:1
Fiquei impressionado com a gratidão do Pr.
Yon Morato, do Curso de Profecias Messiânicas,
de nossa EBJ-2005.
Pessoalmente ele me impressionou ao falar de
sua alegria de estar em nossa igreja e poder ministrar o Curso de Missões Judaicas.
Contudo, fiquei mais admirado com a forma
sincera que ele se dirigiu à igreja no domingo
passado.
Ele estava realmente grato a Deus. E expressou essa gratidão com suas palavras, entonações e gestos.
Eu fiquei a pensar: E nós fizemos tão pouco
por ele. Pagamos a sua passagem apenas (ele
mesmo custeou as passagens de sua família). E
a oferta que demos a ele mal vai dar para cobrir
as despesas de táxi do aeroporto (alguns sabem
quanto o Aeroporto de Guarulhos fica longe). Contudo, aquele homem de Deus estava satisfeito e
grato ao SENHOR Deus. Mostrava sua alegria,
via amor nos irmãos, enxergava fidelidade, sentia
comprometimento, percebia nosso contentamento no SENHOR Deus, porque ele mesmo transpirava todas essas coisas.
Naquela atitude vi estampado Colossenses 3:16:
“Habite ricamente em voz a palavra de Cristo;
instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda
a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos
e cânticos espirituais, com gratidão em vossos
corações”.
A sua gratidão me contagiou e me ensinou novamente o grande valor de ter-se um espírito
grato a Deus e àqueles que nos ajudam.

CASAL GERENTE:
Pr. Luiz e Glória
A UXILIARES :
Pr. Joaquim e Lourdes
Jorge e Raquel
Ximenes e Patrícia
Abílio e esposa
Maurício e Ozênia
Jorge e Tércia

Nossos amados irmãos Raphael e Socorro nos
convidam para o seu Chá de Panela, no dia 06 de
agosto, às 19 horas (sábado).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ANIVERSÁRIO DE 21 ANOS DA IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA
PRÓXIMO DOMINGO, dia 31 de julho vamos realizar um Culto de
Ações de Graça por mais um ano de ministério de nossa igreja. Estamos preparando nossas instalações para esse grande momento.
E, no segundo semestre, vamos iniciar grandes reformas com
muitas construções. Peçamos ao SENHOR Deus que também
nos abençoe nesse empreendimento para a Sua Honra e Glória!

