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Nossos jovens estão
participando do
Retiro da Mocidade.
Oremos para que Deus esteja
falando profundamente aos
seus corações através do
estudo da vida de José e que
voltem todos na paz
do SENHOR Deus.

alvez o sentimento mais difícil
para o ser humano seja o perdão,
principalmente quando a vida
sofre uma abrupta e terrível
guinada, fruto de uma
traição. E o que pensar e
sentir quando essa
traição é praticamente
no âmbito mais
íntimo?
Num mundo em
que a fé é frágil, a
integridade é rara e o
perdão quase impossível,
José foi uma louvável exceção.
Vítima do ciúme de seus irmãos,
que o venderam como escravo a
uma caravana que se dirigia ao
Egito, e injustamente encarcerado
em uma prisão egípcia por vários
anos, a fé de José foi desafiada de
uma maneira extremamente
ameaçadora. Mas, apesar de todas
as circunstâncias adversas pelas
quais passou, José se manteve
perseverante em sua fé em Deus e
ainda foi capaz de “dar a volta por
cima”, perdoar seus irmãos e
salvar o seu povo.
As perguntas que surgem são:
como José pôde suportar essas
provações e, acima de tudo, como
pôde perdoar seus irmãos que
quase acabaram com a sua vida?
José era um homem que
orientava sua vida, continuamente,
pela perspectiva de Deus!

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

Com esta mensagem encerramos o tema de setembro “Os íntegros de Coração”.
Foram momentos especiais dados por Deus em que falamos, ouvimos, lemos e
estudamos sobre Integridade. E, depois de sermos chamados a aceitar OS DESAFIOS
DA INTEGRIDADE, vamos agora observar como vale a pena ser íntegro.
Vamos nos debruçar sobre a história de José e também aprender que Deus é fiel.

JOSÉ – A VITÓRIA DA INTEGRIDADE
A sociedade se caracteriza pela desarmonia, por intrigas e competitividade. A conseqüência disso é uma reinante e absoluta
desunião que quase torna impossível alguém escapar de injustiças. E o que é pior:
isto tudo, muitas vezes, é encontrado no
âmbito de amigos e no ambiente familiar.
Como superar a traição quando ela vem
de uma forma tão avassaladora? Das pessoas de quem partilhamos momentos tão especiais em nossa vida? As dores são intensificadas pelo grau de amizade e da boa
expectativa que se tinha da pessoa que nos
traiu ou enganou.
Esse é o contexto do início da história de
José. A sua saga o torna numa das pessoas
mais extraordinárias da Bíblia Sagrada.
Aquele homem de Deus teve que superar
situações dificílimas e nos deixou uma maravilhosa herança de integridade e fé perseverante. Atributos que são exclusivos daqueles que decidem se comprometer completamente com os princípios das Escrituras Sagradas e a andar em intimidade com Deus.
Traído por seus próprios irmãos, José é
vendido como escravo a uma caravana de
ismaelitas que se dirigia ao Egito. É nessa
terra de língua e hábitos estranhos ao jovem
judeu que Deus vai moldar o caráter daquele que mais tarde se tornaria o instrumento
do SENHOR Deus para salvar o seu povo
da morte pela fome.

Apesar de todas as injustiças e falsas
acusações de que foi alvo, José continuou íntegro e fiel a Deus, mesmo quando as circunstâncias pareceiam demonstrar que o SENHOR Deus se esquecera
dele. A fé e a perseverança de José foram
honradas no tempo de Deus, que permitiu que ele se tornasse o segundo homem
do império egípcio, estando abaixo apenas de Faraó.
A maior grandeza de José, no entanto,
não está na posição político-administrativa
assumida, mas em seu caráter íntegro e
perdoador. Ao contrário do que se poderia
esperar, diante da melhor oportunidade de
vingar-se dos seus irmãos – que sem reconhecê-lo acorreram ao Egito para comprar
alimentos – José os acolhe com bondade e
favor, em vez de fazê-los pagar por todas
as injustiças sofridas por ele. José realmente perdoara seus irmãos.
É possível acontecer isto? Perdoar aqueles que o privaram de uma vida normal e
feliz na companhia de seu pai, junto ao seu
povo, roubando-lhe anos preciosos ao
transformá-lo em escravo, em prisioneiro!
Pois esse é José cuja a história começa a
ser contada no Capítulo 37 de Gênesis. É
edificante e desafiador estudar a saga de
José e aprender principalmente o preço da
fidelidade a Deus e a recompensa da integridade.
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RELEMBRANDO O TOM
TEMPO DE ORAÇÃO POR MISSÕES (TODAS AS QUARTAS-FEIRA ÀS 19H)
PR. EDUARDO VIEIRA
PRIMEIRA PARTE: FORMAÇÂO MISSIONÁRIA

DESAFIOS À IGREJA
Marcos 16:15
“E disse-lhe de por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura”.
INTRODUÇÃO
Jesus, tendo ressuscitado na manhã
do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena da qual
tinha expulsado sete demônios, e partindo ela, anunciou-o aqueles que tinham
estado com ele, os quais estavam tristes
e chorando.
E depois, manifestou-se em outra forma a dois deles que iam pelo caminho
para o campo.
E finalmente apareceu aos onze que estavam assentados e lançou-lhes em rosto
a sua incredulidade.

EXPLICAÇÃO
Quero destacar dois imperativos.
I. IR
Tem o sentido de sair ao mesmo tempo
pregando o evangelho - 2 Timóteo 4:2
II. PREGAR
As boas novas da salvação - João 3:16
PRINCÍPIO
O Evangelho para todas as nações.
ILUSTRAÇÃO
A história de uma menina que estava com
seu pai na praia. E ela pegava as estrelas do
mar e jogava de volta ao mar. Seu pai disse:
- Filha, são muitas estrelas, você não
vai conseguir salvar todas. Mas papai, salvo estas que eu posso pegar.

SEGUNDA PARTE: INFORMAÇÃO MISSIONÁRIA

PR. JOSÉ NOGUEIRA - Pastor-sênior da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida,
casado com a Sra. Margarida Nogueira; um filho: Átila Nogueira.
PR. EDUARDO VIEIRA - Missionário transcultural, responsável pela Congregação Batista Cristo é Vida, em Atalaia do Norte - AM. Propósito de edificar os índios Ticunas, e
alcançar os índios Korubos e Matses.
PR. GERALDO CRUZ - Missionário Batista Regular, na Colômbia.
TERCEIRA PARTE: ORAÇÃO MISSIONÁRIA

PR. JOSÉ NOGUEIRA
Pedidos:
a) Saúde de Margarida.
b) Estudos do Átila.
c) Pelo seu ministério pastoral na igreja,
direção e aulas no CBD e pelos projetos
de reforma da igreja.
Agradecimentos:
a) Melhora da saúde de Margarida
b) Estudo do Átila
c) Pelas mensagens do Retiro de Jovens, texto da peça para o Dis dos Vivos e
bênçãos de Deus em seu Ministério.

PR. EDUARDO VIEIRA
Pedidos:
a) Tratamento da hepatite C
b) Saúde da família
c) Ministério
d) Retorno Atalaia do Norte
e) Marliene e Janemeire
f) Os Irmãos de Atalaia
PR. GERALDO CRUZ (Letícia - Colômbia)
Pedidos:
a) Saúde da família b) Salvação do povo
c) Crescimento da Igreja

N OTAS E N OTÍCIAS

CEIA DO SENHOR

DIA DAS CRIANÇAS

Por causa do Retiro da Mocidade, transferimos a Celebração da Ceia do SENHOR para o
próximo domingo (09/10), durante o Culto Noturno, às 18 horas.

Vamos fazer um lindo passeio com as crianças de nossa igreja no dia 08 DE OUTUBRO.
Iremos visitar um castelo e um sítio. Será um dia
inteiro com programações especiais (lanche e almoço, trilha ecológica, banho de piscina, visita ao
castelo, culto especial para as crianças, esportes, brinquedos e muito mais). A taxa incluindo
tudo isso, e mais ônibus de ida e volta, é de apenas 10 reais. Os pais e responsáveis poderão ir
também. Façam as suas inscrições com as
professoras da EBD, Culto Infantil e Clube Oanse.

CURSO DE ACONSELHAMENTO DE CASAIS
Agende e participe das reuniões e do Curso de
Aconselhamento de Casais, com o Pr. José Nogueira: Dias 08, 14 e 22 de Outubro (sempre aos
sábados), às 19 horas.

SOCORRO & RAFAEL
Oremos por mais uma família que será formada em nossa igreja. No dia 29 de outubro, às 19
horas, Socorro e Rafael se apresentarão diante
do altar do SENHOR Deus para fazerem seus
compromissos mútuos de fidelidade matrimonial.

MINISTÉRIO DORCAS
Apresentamos três maneiras através das quais
você pode dar uma efetiva e abençoada ajuda para
o trabalho de assistência social de nossa igreja:
1 - Combinando, previamente, com a liderança
das Dorcas a sua doação mensal de alimentos;
2 - Quando tiver e for possível, doar móveis usados e eletro-domésticos que não lhe são mais úteis;
3 - Tendo uma boa vontade e procurando sempre ver as pessoas que moram mais longe de
nossa igreja a fim de oferecer uma carona amiga.
Principalmente as pessoas mais idosas e as senhoras sentem muita dificuldade para voltar para
suas casas após as programações da igreja.

DIA DOS VIVOS - 02 de Novembro
ALVO: ALCANÇAR 50 MIL PESSOAS
Todos os anos aproveitamos o
Dia dos Finados para levar uma palavra de consolo e de esperança para
todas as famílias de nossa região. Estamos seguindo alguns passos.
1 - Primeiramente começamos o trabalho de confeccionar 15 mil rosas, num
lindo jarrinho com a inscrição: Cristo é Vida.
2 - Estamos também ensaiando uma peça de
teatro evangelística para apresentar naquela data.
3 - Vamos fazer 15 mil etiquetas-convites e
providenciar 50 mil folhetos especiais.
4 - No dia 02 de novembro formaremos dezenas de equipes que visitarão uma por uma todas
as casas dos conjuntos vizinhos à nossa igreja:
Planalto da Barra, Nova Assunção, Bancários,
Beira-Rio, Polar, Vila Velha e adjacências. Em cada
casa, pessoalmente entregaremos um jarrinho
com uma flor, o convite e os folhetos evangelísticos. Faremos evangelismo pessoal e convite para
assistir à peça de teatro.

FAMÍLIAS EM PERIGO: CUIDADO!
Portanto, siga corretamente as seguintes instruções:
• Inscreva-se no Retiro de Casais, de nossa igreja.
• Não perca esta data:
25 a 27 de NOVEMBRO.
• Vá com o seu cônjuge ao Hotel Don’Ana na
Praia do Presídio.
• Escolha o seu apartamento: Apto. sem Ar Cond.
= R$ 240,00; ou Apto. com Ar Cond. = R$ 250,00.
• Ore para que Deus abençoe seu lar e seu compromisso de Josué 24:15.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Faltam apenas
4 EDIÇÕES para
atingirmos o
histórico nº 600 do INFORMISSÕES.
O diácono Roberto Santos vai preparar uma
edição especial para registrarmos este feito e
darmos glórias ao SENHOR Deus. Participe.
Faça o seu artigo, sua poesia, sua contribuição.
Maiores informações podem ser obtidas com o
irmão Roberto Santos. (robeerto@uol.com.br)

NOSSA PROGRAMAÇÃO SEMANAL
Domingo 09h • Escola Bíblica Dominical – EBD
18h • Culto de Adoração a Deus
Segunda 19h • Koinonia (Reunião de Oração)
Terça 19h • CBD - Educação Cristã de Crianças
Quarta 19h • Tempo de Oração por Missões
20h • CBD - Estudo Bíblico Cronológico
Quinta 19h • CBD - Introdução ao A.T.
Sexta 17h • CBD - Hebraico Bíblico II
18h • CBD - Grego IV
19h30 • CBD - Como Preparar Mensagens
Sábado 15h • Clube OANSE e Jovens Vencedores
19h • Programação da Mocidade.
A BIBLIOTECA Evelyne e Thomas F. Willson
funciona de segunda à sexta, das 14 às 21 horas.
O Ministério DORCAS se reúne aos sábados em
datas previamente anunciadas.

