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VENHA PASSAR

O NATAL

COM A GENTE!
“... porque tudo passa rapidamente, e nós voamos”. Salmo 90:10
O ano passa mesmo de forma muito
rápida. O salmista diz que “nós voamos”!
E dizemos que parece que foi ontem a
nossa XVIII Conferência Missionária –
“Quem disse que seria fácil?” foi o tema.
E ainda nos lembramos do painel do
irmão Sérgio Alves com o desenho do
rosto do ex-padre José Barbosa para as
conferências do semi-retiro de carnaval,
em fevereiro.
Os casamentos de François & Marly,
Linhares & Ariane, Rafael & Socorro,
Luciano & Helena e James e Andréia
serão bênçãos memoráveis para eles e
para nós também. Haja aconselhamentos
e chás de panela!
O retiro das Dorcas foi uma das
novidades e bênçãos de 2005!
Ah, em março, nos emocionamos com a linda
Cantata do Coral: Uma História de Amor!
A EBJ de 2005 com o Pr. Yon também foi
marcante! Entramos em julho estudando
prá valer as Profecias Messiânicas!
E o Celebrando a Família com as
participações dos casais em nosso
restaurante CRISTO É VIDA será mesmo
inesquecível!

Sentiremos saudade do Pr. Geraldo
Wood e Dona Luiza – que nos visitaram e
reavivaram a chama de amor e respeito
que já tínhamos com eles!
Tivemos encontros com os namorados.
E parece que contagiou, pois novos
namoros - firmes e abençoados apareceram, não é verdade?
As crianças vão se lembrar por muito
tempo da Cantata Infantil e do Castelo (malassombrado?), e de Davi vencendo o gigante
Golias, no Icaraí e em nossa igreja também!
Os nossos jovens guardarão, se Deus
quiser, o grande exemplo de José e
comentarão ainda por muito tempo o
abençoado retiro de jovens, na Pajuçara
(mesmo com o ladrão assustando a
Paula e provocando os brios dos jovens
guerreiros fundamentalistas bíblicos)!
Nossos jarrinhos com as lindas rosas
vão continuar pregando nos lares durante
muito tempo, graças à programação do
Dia dos Vivos!
Se fôssemos citar todas as programações
e emoções que vivemos juntos (Peça: O
Mais Importante; passeios, retiros, OANSE,
doações de sangue – com caldos e
desmaios, etc.), faltaria-nos espaço!

E temos que agradecer a Deus pelas muitas provações que atravessamos em 2005.
Mas Deus foi, é, e sempre será fiel, e nos assistiu com a Sua inefável graça
e nos deu também irmãos maravilhosos para nos consolar e nos confortar!
Por tantas bênçãos que recebemos juntos, vamos celebrar também juntos
ao SENHOR nosso Deus neste Natal! Programe com sua família para fazer
de nossas programações de Natal uma grande confraternização de nossa família
da fé e uma abençoada oportunidade de evangelismo! Participe mesmo!

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

O HERÓI DA FÉ DAS “CARRUAGENS DE FOGO”
(CHARIOTS OF FIRE)
Devemos começar agradecendo a Deus por
Sua graça ser derramada sobre maus e bons,
santos e ímpios. Ele ainda faz chover sobre todos.
Somente este tão extraordinário atributo divino pode
explicar como a ímpia e pornográfica Hollywood
pode ainda produzir um filme como “Carruagens
de Fogo” e, melhor ainda, fazer com que ele ganhasse quatro OSCAR, inclusive de melhor trilha
sonora, que o torna inconfundível e nos faz lembrar imediatamente essa linda história.
É um filme baseado em fatos reais. Parece que
o diretor estava com a firme decisão de ser fiel aos
acontecimentos que tornaram as Olimpíadas de
Paris, em 1924, a mais famosa da história dos jogos olímpicos modernos. Talvez só se igualando
as Olimpíadas de Munique, em que foram mortos
em ataque terrorista muçulmano muitos atletas judeus. As OLIMPÍADAS DE PARIS – 1924 sempre
serão lembradas, não por seus recordes ou partidas e competições empolgantes, mas porque Paris foi palco de uma história real, em que fica bem
claro que Deus está no comando das ações!
O filme começa com o enterro de Harold
Abrahams. Um colega, já bem velho, discursa no
enterro e começa a lembrar a sua história. Diz
que daquela turma de 1920, da Universidade de
Cambridge, na Inglaterra, somente dois ainda estão vivos. O filme, então, volta ao passado para
contar aquela história.
O velho lembra de como chegou bem jovem
naquela faculdade e conheceu Harold Abrahams.
Abrahams era um judeu inglês, seu pai um rico
financista, imigrante da Lituânia, havia prosperado na Inglaterra e queria fazer de seus filhos verdadeiros ingleses. Mas Harold Abrahams sempre
sofrera com a discriminação por ser judeu numa
Inglaterra cristã e de cultura anglo-saxônica, que
tornavam os ingleses prepotentes, preconceituosos e um pouco anti-semitas.
Como estudante de Direito de umas das melhores e tradicionais universidades inglesas, Abrahams não queria apenas vencer, queria mostrar seu
valor, superar os ingleses, e, como também era
atleta de corrida, queria provar que era mais veloz!

Logo nos primeiros dias de aula, ele desafia
um recorde de Cambridge, de 700 anos, e vence!
Durante o seu curso, ele se prepara, juntamente
com seus colegas – inclusive um de família da
nobreza e bon-vivant chamado Lindsay, para as
Olimpíadas de Paris.
A cena do filme, então, muda completamente.
Somos transportados para a Escócia, que faz
parte do Reino Unido, onde conhecemos Eric Liddel. Ele é um dos maiores corredores da Escócia.
Seus pais são missionários na China, e Eric nasceu e foi criado na China. Liddel é um crente envolvido em Missões e evangelismo e usa seu dom
de correr para testemunhar de Jesus Cristo. Sempre onde corre ele também promove cultos e palestras, e dá seu testemunho de fé. Seus pais e
amigos o apoiam, e acham que com isso ele ajuda
a promover a Missão. Contudo, sua noiva é contra. Ela é mesmo muito chatinha, e crê que as
corridas estão desviando Liddel de Deus. Uma
cena comovente do filme é quando Liddel fala com
a sua preocupada noiva. Ele lhe diz que crê que
foi Deus Quem lhe deu esse dom de velocista e
que, correndo, ele agrada a Deus e O glorifica!
Outra cena esclarecedora se desenrola quando
Liddel e sua família estão saindo de uma igreja, após
o culto dominical. Um garoto que jogava bola esbarra em Liddel, ele, então, com muito amor, repreende
o menino por estar jogando bola no Dia do Senhor.
O contraste entre Liddel e Abrahams é marcante. Enquanto Abrahams quer ser o maior corredor da Inglaterra, Liddel sabe do potencial que
Deus lhe deu e que não precisa provar nada.
Abrahams quer ganhar para provar que é o melhor. Liddel corre para glorificar a Deus. Abrahams está disposto a fazer tudo para ganhar, mesmo desprezando os princípios de sua universidade. Liddel coloca Deus e Sua Palavra acima de
tudo, nada está acima de Deus e de Sua Palavra.
Como esses dois atletas serão vencedores, se a
vitória de um implica na derrota do outro? Se fosse
uma obra de ficção, diríamos que o diretor do filme com imaginação - deu um jeitinho. Mas, trata-se de
uma história real – e aqui quem manda é o SENHOR!
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1 - A cena em que 50 anos depois é feito o
enterro de Harold Abrahams se passa numa
igreja protestante, e não numa sinagoga judaica. Terá Harold Abrahams se convertido ao Cristianismo através do testemunho de Eric Liddel?
2 - O trecho bíblico predileto de Liddel é Isaías
40:12-31 (incluindo “mas os que esperam no
SENHOR renovam as suas forças, sobem com
asas como águias, correm e não cansam, caminham e não se fatigam”)!
3 - O filme termina com a vitória de Abrahams e
Liddel, contudo a história nos conta que Liddel
depois das Olimpíadas foi ser missionário na
China, como era seu plano. E lá morreu como
mártir depois de dura perseguição contra os
crentes. Seus amigos missionários que sobreviveram ao martírio testemunham que, durante
a perseguição, prisão e tortura dos missionários, Liddel foi sempre perseverante, confortou e
muito encorajou aos irmãos diante daquele sofrimento. Era como se Deus tivesse preparado
as inabaláveis convicções de Liddel em toda a
sua vida e naquele episódio das Olimpíadas,
para que naquele momento de terror ele permanecesse firme e inabalável em sua fé.
4 - O filme é um grande sermão que exalta a
soberania de Deus e o valor das convicções que
nunca devem ser cedidas ou barganhadas.
5 - Por seu testemunho, Eric Liddel, mesmo
morto, ainda fala (Hebreus 11:4). No mundo
todo, ao serem feitas reprises da História das
Olimpíadas, o testemunho de Eric Liddel é sempre mencionado como o que marcou as Olimpíadas de Paris – 1924!
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CENTRO BÍBLICO DISCIPULAR – CBD
Nosso curso de preparação teológica - para a
liderança eclesiástica local e capacitação para o
trabalho pastoral, missionário e magistério bíblico
– funcionará no primeiro semestre de 2006 com a
agenda abaixo e oferta das seguintes disciplinas:
• QUARTA-FEIRA
19h - TOM (Tempo de Oração por Missões)
20h - Hermenêutica - Pr. José Nogueira
• QUINTA-FEIRA
19h - Eclesiologia e Angelologia - Pr. Nilson
• SEXTA-FEIRA
16h30 - Grego V - Pr. José Nogueira
17h45 - Hebraico II - Pr. José Nogueira
19h30 - Pentateuco - Pr. José Nogueira
As aulas começarão no dia 06 de março (Culto
de Abertura do Semestre Letivo). As matrículas já
podem ser feitas com a irmã Elsa Mita.

Um programa de TV da Igreja Universal convida
as pessoas para a “Novena da Sagrada Família”!
Um dos best-seller de uma famosa “pregadora” brasileira trata-se de uma revelação que
alguém recebeu acerca do céu. No livro descreve a viagem dessa pessoa ao céu e lá viu
inclusive as almas das crianças nos “jardinsde-infância” celestiais em fase de crescimento!
As igrejas, de forma geral, desprezam e desdenham da Teologia!
Por que tantos absurdos e desprezo pela
ensino da Palavra de Deus e da Teologia? Creio
que é uma preparação para os últimos dias,
pois pessoas sem compreensão da Bíblia e sem
conhecimento teológico irão facilmente se abrir
para os sofismas, enganos de mentira e persuasões do Anticristo e do seu Falso Profeta.
Por isso, é importante o estudo teológico. As
aberrações que vimos acima não devem apenas nos fazer rir. Devem nos trazer indignação,
nos fazer orar e nos provocar o desejo de estudar melhor a Bíblia Sagrada. No título dissemos
que a Teologia é a ciência mais importante, e é
mesmo. Trata do estudo de Deus. É a ciência
de Deus, portanto não pode haver nada mais
importante em matéria de conhecimento. Leia
Mateus 5:48, Efésios 4:13 e 1 Pedro 1:15, e
descubra qual é o padrão de Deus para nosso
conhecimento, nossa edificação e nossa vida!
Nós conhecemos acerca da salvação em
Cristo graças ao estudo da Bíblia Sagrada. Contudo, o nosso conhecer não deve se restringir
ou estagnar-se apenas nos pontos mais elementares da Bíblia. Devemos querer crescer!
Qual é a ênfase do estudo da Teologia? Deus!
Qual é a base do estudo da Teologia? A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada!
Estamos, portando, diante de um campo infinito, no qual devemos adentrar com vontade de
aprender mais e mais, com temor e tremor. Como
exclamou o apóstolo Paulo:
“Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria,
como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os
seus caminhos!” (Romanos 11:33).
Para o nosso Centro Bíblico Discipular (CBD)que tem como objetivo preparar lideranças locais
para o trabalho do SENHOR Deus em todo o mundo
- somos uma verdadeira faculdade teológica e o
nosso CAMPUS (local onde uma universidade se
estabelece e prepara seus alunos) é próprio mundo.
Portanto, se você já mora em nosso CAMPUS, venha estudar com a gente!

N OTAS E N OTÍCIAS

PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS DE NATAL
Agende e participe de nossas atividades de Natal. É um tempo maravilhoso de compartilharmos da
comunhão fraterna e, ao mesmo tempo, fazermos
evangelismo. São programações especiais em que
poderemos usar para convidar parentes e amigos:
• DIA 24 de Dezembro (sábado) - 21 horas:
Culto de Gratidão a Deus Pelo Envio de
Jesus Cristo e Proclamação do Seu Maravilhoso Plano Salvador (depois teremos um jantar com todas as famílias da igreja). Não haverá
EBD no domingo seguinte.
• DIA 25 de Dezembro (domingo) - 18 horas:
Cantata do CORAL - Natal: Da Criação do
Universo à Consumação de Todas as Coisas!

CONSTRUÇÃO DA FACHADA DA IGREJA
Se Deus quiser, ainda neste mês começaremos
as obras de construção da entrada e fachada de
nossas instalações. Contratamos um engenheiro e
vamos agora pegar o Alvará e a licença do CREACE. Também temos o propósito de colocar em andamento o projeto para toda a área de nossa igreja.
Assim, após o término da entrada, poderemos ir
fazendo aos poucos o restante das construções.
Continuemos a orar para que o SENHOR Deus nos
conceda sabedoria e direção para esses projetos.

VITÓRIAS DE NOSSOS JOVENS
Parabenizamos nossos jovens por mais esta
grande vitória e por serem destaques em todo o
Brasil através de seus esforços e confiança em
Deus. Oramos para que o SENHOR Deus continue abençoando os jovens de nossa igreja e que
eles sejam sempre íntegros e gratos a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de suas vidas.
Ícaro Marques
Primeiro do Ceará (e Quinto do Brasil) do IME Instituto Militar de Engenharia
Átila Nogueira
Oitavo lugar do Brasil da AMAN Academia Militar das Agulhas Negras.
Natan Cerqueira
Quadragésimo lugar do Brasil da ESPCEX Escola Preparatória de Cadetes do Exército.

LEMBRANDO A KOINONIA
E MOTIVOS DE AÇÕES DE GRAÇA
“Esta é a vontade de Deus a vossa santificação”

1 Tessalonicenses 4:3
Muitas vezes nos preocupamos com a vontade de Deus para as nossas vidas. Contudo, o
mais certo é confiarmos em Deus diante das decisões, e cuidarmos de sempre fazer a vontade
de Deus em conformidade com a Palavra de Deus:
obediência e santificação. Por isso o crente constantemente precisa examinar-se diante de Deus
– Salmo 139:23-24 e 1 Coríntios 11:28.

AGENDA DE DEZEMBRO
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23 (sexta-feira) • 19 horas:
Homenagem aos Professores da EBD.
24 (sábado) • 21 horas:
Culto Natalino e Jantar com a Família da Fé.
25 (domingo) • Sem EBD, e às 18 horas:
Cantata de Natal.
31 (sábado) • 21 horas:
Vigília de Fim de Ano: Ações de Graça, Testemunhos, Posses de Cargos, Batismos, Ceia
do Senhor, Tempo de Oração e Lanche Ágape.
01/01/2006 (domingo):
Sem EBD, e Culto Vespertino às 18 horas.
DEZEMBRO é um mês muito especial
dentro da vida de nossa igreja, pois,
além das programações especiais,
é um tempo que iniciamos os
planejamentos para o próximo ano.
Continuemos orando
para que Deus dirija a
liderança com sabedoria
e discernimento,
e participemos
todos nós das
atividades
e responsabilidades
de nossa igreja.

AÇÕES DE GRAÇA:
Pela programação da Mocidade, sábado, com
a aclamação da nova liderança para 2006: Iramilson (presidente), Ciro (primeiro vice-presidente), e Heraldo (segundo vice-presidente);
Pelo resultado negativo da biopsia e de todos
os exames do Pr. Joaquim; Pela recuperação
da irmã Fransquinha Aguiar; Pela viagem do
Pr. Nogueira e família; Pelo bom resultado do
exame da irmã Iolanda; Pela melhora da saúde
do irmão Ripardo; Pelas aprovações do Natan, do Átila e do Ícaro.
Santificação significa separar-se das coisas
que Deus se separa e da forma como Deus se
separa também: Reveja os vs. 21-22 do Salmo
139, e compare com Salmo 101:3; 119:128.
E o segundo aspecto da santificação é a aproximação de Deus através de ouvir com prazer
Sua voz e ter a intimidade de amor com Ele em
oração: Salmo 119:96-108. Por isso, 1 João 1:9 é
tão importante, tendo cuidado com a hipocrisia
(Vs. 6), com o cinismo (Vs. 8), e tendo sempre
um coração quebrantado diante de Deus!

