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ENTRADAS DOS
GRUPOS DE 15 EM
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T E A T R O

I N T E R A T I V O

RESERVAS* PELO TELEFONE: 3286.3330
OU PELO SITE WWW.TUNELTEMPO.COM
*As reservas deverão ser confirmadas através
da compra de passaporte meia-hora antes
da sessão reservada ser iniciada.

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

FIZ-ME FRACO PARA COM OS FRACOS, COM O FIM DE GANHAR
FIZ-ME TUDO PARA COM TODOS, COM O FIM DE, POR TODO

Conta-se a história que todos os maiores cientistas do mundo, juntamente com os melhores filósofos e pensadores da atualidade, se reuniram por causa de uma grande possibilidade.
Havia sido, finalmente, construído o maior
computador do mundo. Ele era capaz de receber todos os dados do conhecimento humano e
integrá-los de forma harmoniosa. E o tal computador já havia recebido todos esses milhares de
anos de conhecimento, ciência e tecnologia.
Naquela reunião dos maiores cérebros humanos com todo arsenal de informações devidamente absorvido por aquela inteligência artificial,
havia a grande expectativa por causa da pergunta que foi feita: Qual o sentido da vida e como o
homem deve viver para realmente ser feliz?
Depois de horas processando os dados, a
potentosa máquina começou a projetar em seu

visor o resumo de todo cabedal da sabedoria:
PRIMEIRO
QUINTO
Só o SENHOR é
Honra a teu pai
Deus, portanto não
e a tua mãe...
terás outros deuses...
SEXTO
SEGUNDO
Não matarás.
Não farás imagem
SÉTIMO
de escultura, nem
Não adulterarás.
semelhança alguma
OITAVO
do que há em cima
Não furtarás.
nos céus...
NONO
TERCEIRO
Não dirás falso
Não tomarás o Nome
testemunho...
do SENHOR teu Deus
DÉCIMO
em vão...
Não cobiçarás...
QUARTO
Lembra-te do dia de sábado,
para o santificar...

CONVOCAÇÃO GERAL
Amados irmãos e amadas irmãs
Cooperadores do Túnel do Tempo:
Há momentos em que parece que o Túnel do
Tempo se transformou em um túnel de problemas:
o tempo corre e não conseguimos acompanhar o
ritmo dele, tudo fica atrasado; há falta de pessoas
para ajudar (começam a querer surgir idéias inaceitáveis), o orçamento aperta, as entregas das
publicidade demoram e nossos prazos diminuem
(já devíamos estar mais adiantados - há alguns
tipos de divulgação que nem com dinheiro poderíamos mais fazer por não ter mais tempo)...
E nos chegam sem aviso prévio o desânimo,
a falta e coragem - e até se esvai a esperança
de que vamos fazer algo realmente impactante
e que valha a pena...
Lembremos, amados e amadas, que a nossa luta não é contra carne e sangue... Que há
também uma sagaz inteligência e muitos agentes sabotando nossos projetos.
Eles riem de nossa força! Dão gargalhadas
de nossos esforços! Zombam de nossas cooperações mútuas! Morrem de rir de nossa inteligência e criatividade!
Mas, morrem de medo, quando nós oramos!
Fogem apavorados quando nos ajoelhamos!
É nisto que está a nossa vitória! É isto que a
Bíblia quer dizer quando nos manda “resistir ao
Diabo, e ele fugirá de vós”.
Vamos, amados, fazer aquele compromisso
de orar pelo PROJETO TÚNEL DO TEMPO antes de tomarmos café da manhã. Não comer-

mos nada antes de orar para que Deus seja glorificado, almas sejam salvas, e que Ele nos use... a
começar por mim e você em oração!!!
Gostaria de receber confirmações de todos
vocês - que aceitaram esse compromisso. Vou
alistar cada um e orar por você também diariamente - para que você seja fiel e sejamos vitoriosos!
Vamos reprisar a mensagem de domingo, em
2 Reis 18:19-23. O emissário do inimigo ainda
persiste em usar as mesmas estratégias para
intimidar o povo de Deus e ter uma vitória fácil
sobre nós. Ele nos afronta com três mentiras:
1 - Vocês confiam em palavras vazias - Vs. 19-20
“Bem posso dizer-te que teu conselho e poder
para guerra não passam de vãs palavras”
O inimigo continua a nos lançar isso na cara,
amados. “Vocês são uns pobres coitados que
confiam em promessas de Deus?”. “Essas promessas não valem nada!”, ele nos diz!
É mentira! Temos a Palavra de Deus. Ele é
Quem garante a nossa luta, os nossos meios, e a
nossa vitória!
2 - Vocês estão confiando em algo que não
garante nada - Vs. 21
“Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada...?”
Agora o emissário tenta nos ridicularizar por dizer que confiamos em alguma coisa - e que esta
coisa nem serve de segurança nem para si mesmo.
Na sua mentira, ele propositadamente omite
que nós confiamos, na realidade, somente em
Deus, e não em coisas, ou pessoas, ou poderes
humanos.

R OS FRACOS.
OS OS MODOS, SALVAR ALGUNS. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9:22
Para a surpresa dos intelectuais a grande síntese da verdadeira sabedoria estava contida nos
Dez Mandamentos, do Livro de Êxodo, Capítulo
20, da Bíblia Sagrada.
Assim como o criador dessa história encontrou
um meio de usar a ficção para transmitir uma verdade bíblica, nós estamos diante de uma situação ainda mais empolgante com o Projeto Túnel do Tempo.
O ser humano é fascinado pelo tempo. Por
isso há tantos livros e filmes que envolvem esse
desafio de viajar através do tempo. E se o homem
pudesse voltar ao passado? Ele poderá conhecer ou mudar o futuro?
Nós não precisamos de um “túnel do tempo”
para saber. A Bíblia Sagrada, por diversas vezes,
conta o passado e revela o futuro. Ela é também o
nosso “túnel do tempo”. Sabemos, por exemplo,
quem foi Abraão. A Bíblia nos conta como foi a sua

Cantamos, assobiando nossa confiança e vitória:
“Os que confiam no SENHOR são como o
monte de Sião, que não se abala, firme para sempre!” (Salmo 125:1)
3 - E o emissário maligno faz a sua terceira
afronta: Vocês confiam em Deus coisa nenhuma. Ele está do outro lado! - Vs. 22-27.
“Mas, se me dizeis: Confiamos no SENHOR
nosso Deus, não é esse que aquele cujos altos e
altares Ezequias removeu...?”
A terceira afronta é lançada no rosto do povo
de Deus: Deus já os deixou, coitados!
Neste momento é a ocasião de nos dispormos
e fazer sair de nossos lábios o brado da vitória:
“Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés de nossos adversários”
Salmo 60:12
O inimigo interpretou errado o reavivamento
feito por Ezequias. Ezequias, por ser temente a
Deus, quando assumiu o trono, retirou a idolatria
de Israel. Ao saber que Ezequias estava retirando imagens e ídolos, Senaqueribe pensou que
Ezequias estava abandonando a Deus, sendo um
rei sem religião (afinal cadê o seu Deus?).
Respondemos: Confiamos no Deus da Palavra. Invisível, mas real!
Pode ser que alguns não queiram se alistar
nesta luta, mas nós faremos como Neemias:
“O Deus dos céus é quem nos dará bom
êxito; nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos; vós, todavia, não tendes parte, nem
direito, nem memorial em Jersualém”
Neemais 2:20

vida, seus defeitos e pecados, sua fé e descreve até a sua morte. Mas a narrativa sagrada
não pára no passado. Ela revela também o seu
futuro, mostrando Abraão no Paraíso Celestial,
com todas os consolos e bem-aventuranças
prometidas por Deus.
A peça “Túnel do Tempo” é uma oportunidade de mostrar às pessoas que Deus nos revela o passado, ensina-nos em nosso presente
e garante o nosso futuro – com toda a certeza.
É só crer e esperar!
O apóstolo Paulo foi criativo e audacioso na
pregação do Evangelho (“fiz-me fraco para com
os fracos, com o fim de ganhar os fracos. fizme tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns”). O profetas Jeremias foi. Isaías também. Deus é criativo!
Sejamos também, irmãos!

Vamos em frente,
irmãos, pois há
muitas lutas pela frente:
É por isso que temos um grande Deus...
O SENHOR!
Um grande General...
JESUS CRISTO!
Um maravilhoso Estrategista...
O ESPÍRITO SANTO!
Porque alguns soldados do Reino em momentos de pressão se revelam soldadinhos de
chocolate...
Vamos atrás dos de chumbinho são poucos, mas existem!
são pequenos, mas resistentes!
são de pouco valor, mas fazem a diferença!
são aparentemente frágeis,
mas são indigestos para o Diabo!
são de aparência insignificante,
mas são heróis nas mãos de Deus!
Sabe, eu aprendi a admirá-los e a contar com
a instrumentalidade deles nas mãos de Deus
para as minhas lutas.
E aprendi a orar pelos de chocolate - eles
são bonitinhos, cheinhos de razão, e gostosinhos, mas se amassam com a pressão, se derretem com o calor das batalhas, e por serem
docinhos e apetitosos são o prato predileto do
Leão que ruge.
» T RÊS

HISTÓRIAS PARA CONCLUIR ...

TRÊS HISTÓRIAS PARA CONCLUIR
1 - Uma vez me chegou uma carta oficial de
uma organização da ONU, me convidando para
participar de um congresso. Havia instruções
de como receber minhas credenciais para aquele
importante evento. Me senti honrado ao ser chamado para tão importante evento. Não fui. Tinha
coisas ainda mais importantes para fazer - na
igreja do Senhor Jesus – 1 Coríntios 3:9 e 2
Coríntios 5:20.
2 - William Borden era um jovem crente que
seria herdeiro de uma grande fortuna. Contudo, tinha convicções do seu chamado de Deus para ser
missionário. Quando disseram que ele teria que
continuar o grande império financeiro de seu pai, ele
escreveu em sua Bíblia: Nenhuma Reserva!

Quando o seu pai morreu, lhe disseram que
ele poderia com tanto dinheiro sustentar vários
missionários e influenciar com seu exemplo a
muitos jovens. Ele escreveu em sua Bíblia: Nenhum Recuo! E foi ser missionário no Egito!
Com apenas 4 meses, no Egito, ele faleceu.
Levaram seu corpo para os EUA e fizeram muitas homenagens, lamentando sua prematura
morte. E encontraram escrito em sua Bíblia:
Nenhum Pesar! Ele havia escrito quando estava doente antes de morrer!
3 - Quando Neemias empreendeu a grande
jornada para reconstruir Jerusalém, muitos não
quiseram atender ao chamado de Deus para juntos, num só espírito, fazerem aquela grande obra.
Neemias lhes deu uma resposta em Neemias 2:20!

N OTAS E N OTÍCIAS

O TÚNEL DO TEMPO
Se Deus nos permitir, vamos fazer a maior missão evangelística que Fortaleza já teve. Pois se conseguirmos atingir o
alvo de quatro mil pessoas assistirem ao Túnel do Tempo, então teremos um evangelismo claro, bíblico, impactante e pessoal. Para realizarmos isto, estamos convocando todos os membros de nossa igreja para se envolverem ou no Projeto Túnel
do Tempo ou no Retiro de Crianças. Não deixe de participar,
orando e cooperando. Lembre-se que nas palavras de Jesus
“ou você ajunta ou você espalha” – Mateus 12:30.
O PROJETO TÚNEL DO TEMPO PRECISA:
- Se você tem em casa folhas de papel de presente que sejam brilhantes, traga para a produção do Projeto. Podem ser fitas
também. Dê uma boa busca em sua casa, pois estamos precisando de uns cem quilos de folhas brilhantes (prata ou ouro).
- Taças de alumínio (por empréstimo).
- Telas (pode ser de plástico ou metal).
- Freezer de balcão (por empréstimo).
- Sucatas (máquinas grandes e pequenas, micros, etc.).

RETIRO DE CRIANÇAS
No período de Carnaval – 25 de fevereiro a 01 de março
– teremos o nosso Retiro de Crianças (5 a 11 anos). Um ônibus sairá da igreja às 8 horas da manhã de sábado (dia 25/02)
e retornaremos na manhã da quarta-feira (dia 01/03). Serão
quatro dia e meio de estudos bíblicos, comunhão, brincadeiras e esportes. As inscrições estão sendo feitas com a Educadora Cristã Carmen Cinira (Taxa de 40,00).

RELATÓRIO DE NOSSAS CONSTRUÇÕES
Terminamos o reboco do muro (parte externa), e começamos a fazer a calçada. Nossa intenção é trabalhar também no
estacionamento externo e nos portões de alumínio e esquadrias da guarita. Continuemos a orar pela saúde do Augusto,
pois ele continua com problemas na coluna.

Informissões

I GREJA B ATISTA FUNDAMENTALISTA C RISTO É V IDA
AV. K, Nº 911 - PLANALTO DA BARRA - FORTALEZA - CEARÁ
Telefone: (85) 3286.3330
www.cristoevida.com
BOLETIM INTERNO, SEMANAL E GRATUITO - TIRAGEM: 450 CÓPIAS

CRISTO: ONTEM, HOJE E SEMPRE
PASSEIO MUSICAL PELAS PROFECIAS MILENARES
ACERCA DE JESUS
Nosso mês é dedicado ao EVANGELISMO PESSOAL e
de massa. Estamos agendando (e orando muito) para realizarmos programações evangelísticas fora dos portões da
igreja. Levaremos o coral e toda a igreja para os seguintes
locais (já agendados e confirmados):
DIA 18 (sábado) - às 15 HORAS
Super-Lagoa do North Shopping (Av. Bez. de Menezes)
às 19 HORAS - Hiper BomPreço (Av. Bez. de Menezes)
DIA 19 (domingo) - às 19 HORAS
Praça Conjunto Polar - Culto Evangelístico ao Ar-Livre
“Se Deus é por nós, quem será contra nós?” (Romanos 8:31)

APRESENTAÇÃO NO PÃO DE AÇÚCAR (ONTEM)
BEZERRA DE MENEZES
Foi realmente uma grande bênção participar dessa programação. O Coral Cristo é Vida enfrentou o desafio de cantar
e anunciar a mensagem no estacionamento do supermercado. Carros passando, carrinhos de supermercado também
entrançando, pessoas com sacolas num vai-e-vem sem fim,
e a mensagem do Evangelho ecoando. Alguns irmãos foram
eficientes “seguranças”. Outros aproveitaram para distribuir
convites para peça “Túnel do Tempo”. Enfim, uma bênção de
participação, de comunhão espiritual e de evangelismo. A luz
brilhando nas trevas!

PRÓXIMO DOMINGO

PRÓXIMO DOMINGO

CULTO EVANGELÍSTICO AO AR-LIVRE

CULTO EVANGELÍSTICO AO AR-LIVRE

DIA 19, ÀS 18 HORAS
PRAÇA DO CONJUNTO POLAR

DIA 19, ÀS 18 HORAS
PRAÇA DO CONJUNTO POLAR

