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Tínhamos quatro grandes desafios para o
Retiro de Jovens deste ano:
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Fazer praticamente um segundo Retiro no
ano, pois o que realizamos em Pedra Branca
tinha um caráter de treinamento evangelísticomissionário.
Mais uma vez investir em nossos jovens, pro
porcionando-lhes hospedagem num bom
hotel e trabalhando tanto na área de crescimento
espiritual como em prática de vida.
Ministrar aos jovens que têm se convertido
no Iguape e deixá-los em contato e sob
influência de nossos jovens.
Sermos abençoados pelo SENHOR para ser
mos bênçãos.
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Louvamos ao SENHOR Deus por essas quatro
grandes bênçãos realizadas, e mais três
conversões.

○

A O REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

ABENÇOADOS PARA ABENÇOAR
“Sê tu uma bênção” - Gênesis 12:2
Lá estava eu. Com a minha família, voltando de um retiro
no interior. O retiro havia encerrado no sábado à noite e resolvemos pernoitar e partir na manhã seguinte. Mas, depois
de percorrermos algumas horas, o carro enguiçou. O local
era isolado. Tentamos dar a partida novamente e nada! Sem
alternativa, tive que deixar minha esposa e meu filho pequeno no carro e voltar a pé até o lugarejo mais próximo. Duas
horas e um tornozelo torcido depois, cheguei finalmente a
um posto de gasolina para, então, me dar conta de que era
domingo. O posto estava fechado. Procurei por alguém que
pudesse nos ajudar. E encontrei um homem que tinha uma
velha camioneta e era dono de uma oficina mecânica. Após
explicar meus apuros, o homem respondeu: “Não tem problema”, disse ele, “normalmente estou fechado aos domingos, mas posso ir lá com você”. Notei que ele era aleijado
das duas pernas, e que andava de muletas. Mas, sem muita
dificuldade, subiu na picape, e me convidou para entrar. E
nos dirigimos para o local do meu “prego”.
Quando chegamos lá, ele examinou o motor de nosso carro e diagnosticou: “É só uma bateria descarregada”. E montou uma “chupeta” (fios que passavam corrente do carro dele
para o meu). Enquanto recarregava a bateria, distraiu meu
filho com pequenos truques. Ao terminar, resolvi então perguntar quanto lhe devia. Sua resposta foi inesperada: “Oh,
nada!”.
“Nada?” Não entendi. E diante da minha confusão, ele
continuou: “Há muitos anos atrás alguém me ajudou a sair de
uma situação pior do que esta. Foi quando perdi as minhas
pernas. Quando fui agradecer, o homem que me ajudou me
disse apenas para ‘passar isso adiante’. Portanto, hoje você
não me deve nada. Apenas passe isso adiante”.
A bênção, dada por Deus, se renova a cada dia,
basta que nos tornemos o seu canal condutor para
que ela passe adiante.
(Do DEVOCIONAL do Retiro de Jovens - 2006)
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MISSÃO E DISCIPULADO
– PARTE 2 –

Explicamos, na primeira parte deste estudo, que Missões
tem que envolver discipulado. O treinamento dos convertidos
para o fortalecimento da igreja local é uma responsabilidade
missionária. Missões não é apenas a kerigma (a pregação
evangelística). O objetivo é conversões, mas esses convertidos devem ser edificados e treinados para continuar a obra
missionária em igrejas locais firmes.
Por isso, alguns elementos básicos precisam estar na pauta
da estratégia de Missões. Nesta edição, veremos o primeiro:

RESULTADOS QUALITATIVOS
E PERMANENTES
É fácil, numa época de profunda superficialidade e transitoriedade em que vivemos, entendermos discipulado como
mais um produto descartável.
Porém, o cuidado e as exortações de Paulo, como aos
Gálatas, testificam que vivência, crescimento e manutenção
da sã doutrina são coisas seríssimas:
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Estou admirado de que tão depressa estejais
desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo,
para outro evangelho, 7 o qual não é outro; senão que há
alguns que vos perturbam e querem perverter o
evangelho de Cristo. 8 Mas, ainda que nós mesmos ou
um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do
que já vos pregamos, seja anátema. 9 Como antes temos
dito, assim agora novamente o digo: Se alguém vos
pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja
anátema.
Gálatas 1:6-9

E o Próprio Senhor Jesus conclama Sua Igreja a buscar
excelência para sua atuação no mundo. A Grande Comissão de Mateus 28:18-20 insiste em desafiar a igreja a fazer
discípulos (Jesus treinou os Seus em três anos), a ensinar,
a treinar, e a exortar para que sejam, em tudo, obedientes
ao SENHOR.
O mundo e a cultura de hoje dizem: “façam de qualquer
jeito”. Mas, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ela nos diz:
“Maldito aquele que fizer a obra do SENHOR relaxadamente...” (Jeremias 48:10). Neste sentido podemos ouvir o eco
da advertência do apóstolo Paulo à igreja de Roma: “E não
vos conformeis com este século...” (Romanos12:2).
Sim, precisamos resistir a esse espírito de relativismo que
sacrifica valores e verdades perenes, em troca da auto-satisfação individual.

OREMOS PELO EGITO
MUNDO MUÇULMANO – NORTE DA ÁFRICA

Xeique Bahaa el-Din – Preso por ter se convertido a Cristo, no Egito

EGITO - Um xeique muçulmano, preso no Egito há 18 meses,
declarou de sua cela na prisão que está preso por “insultar o Islamismo” ao se tornar cristão.
A polícia secreta egípcia (SSI) transferiu Bahaa el-Din Ahmed Hussein el-Akkad, de 57 anos, para o Presídio Wadi el-Natroun no mês
passado. Ele soube que permaneceria lá indefinidamente a menos
que concordasse em trabalhar como informante do governo contra
os convertidos ao Cristianismo.
Quando o tribunal finalmente ordenou a libertação de Bahaa elDin da prisão provisória, há 10 semanas, as autoridades da SSI ignoraram a decisão e o transferiram para o Presídio Wadi el-Natroun,
localizado a 100 quilômetros ao norte do Cairo.
Em uma série de mensagens manuscritas enviadas de forma clandestina da prisão nos últimos meses, Bahaa el-Din declarou que “escolheu a fé cristã” depois de anos de busca no Islã. Por mais de 20
anos, ele foi membro do grupo islâmico fundamentalista Tabligh e
Da’wa, dedicado à conversão de não-muçulmanos. Em 1994, ele
publicou “Islã: a Religião”, um livro de 500 páginas que analisa as
crenças tradicionais da fé islâmica. Mas, desiludido, há cinco anos
atrás, começou a orar para que, de alguma maneira, pudesse conhecer a Deus pessoalmente. Somente em janeiro de 2005, ele conversou com alguém que lhe explicou as doutrinas da fé cristã. Começou
a estudar as Escrituras intensivamente e, dentro de algumas semanas, tornou-se um seguidor de Jesus.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
1 - Oremos pelo Egito: Atualmente está entre os 20 países que mais
perseguem o Evangelho. Oremos para que haja liberdade religiosa
no Egito.
2 - Oremos pelos convertidos ao Cristianismo que estão presos e
sendo, muitas vezes, pressionados para deixarem o Evangelho. Oremos para que continuem fortes no SENHOR.
3 - Oremos pelo ex-xeique Bahaa el-Din, para que seu testemunho
se propague no Egito e para que muitos possam ouvir acerca de
Jesus Cristo no Egito.
4 - Oremos pelos missionários que trabalham na Espanha, e que
fazem programas evangelísticos de rádio direcionados para o norte
da África. Quando um muçulmano, do Egito, Líbia, Argélia ou Marrocos, se interessa pelo programa e envia uma carta, os missionários
viajam (como turistas) para o país do interessado e lhe fazem uma
visita, levando literatura cristã.

PR. JOAQUIM & LOURDES

HISTÓRICO
O Pr. Joaquim Vieira tem 54 anos, é casado com a Sra. Lourdes
há 30 anos, e têm três filhas. Suas três filhas já são casadas: Patrícia
é casada com Ximenes (diácono da IBF Cristo é Vida) e têm uma
filha (Mirna); Luciana é casada com o Pr. Evaristo e têm dois filhos
Josué e Joel (o casal trabalha no campo missionário em Morada Nova,
no sertão central do Ceará); e Ariane é casada com Linhares (membros da IBF Cristo é Vida).
Pr. Joaquim exerce a função de pastor-assistente da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, sendo vice-presidente do Conselho Pastoral. Ajuda no ministério pastoral com visitas e aconselhamento, e presta auxílio às congregações da igreja.
Depois de 29 anos de serviço na Petrobrás, Pr. Joaquim se aposentou com o objetivo de envolver-se cada vez mais no ministério
pastoral. No próximo ano pretende visitar o Campo Missionário do
Alto Solimões e a Congregação de Atalaia do Norte, no extremo oeste do Estado do Amazonas. Também tem projetos de continuar e
concluir seus estudos teológicos, fazendo o Curso de Treinamento
Bíblico para Pastores e Líderes, do Centro Bíblico Discipular (CBD).

PEDIDOS DE ORAÇÃO
1 - Pela saúde da Dona Lourdes: Está em tratamento de quimioterapia. A irmã Lourdes enfrentou uma luta árdua contra o câncer, mas,
graças ao Senhor Jesus, tem vencido e, paulatinamente, se recuperado.
2 - Pelos parentes da Dona Lourdes. Ela tem duas irmãs que ainda
não se converteram ao Senhor Jesus Cristo: Cristina e Maria. Oremos também pelos parentes do Pr. Joaquim que ainda não são crentes: Sua mãe Helena (faz parte da Congregação Cristã no Brasil) e
por três dos irmãos do Pr. Joaquim: João, Chagas e José.
3 - Pelo envolvimento cada vez mais efetivo do Pr. Joaquim no Ministério Pastoral da IBF Cristo é Vida. O casal, apesar dos tratamentos
médicos, tem servido a Deus e os dois são uma ajuda preciosa nos
trabalhos da igreja local. Oremos para que Deus lhes dê saúde e
possibilidades cada vez maiores de servirem em Sua seara.
4 - Pelos projetos do Pr. Joaquim para o próximo ano: Visitar e conhecer o Campo Missionário do Amazonas, ou dar continuidade aos
seus estudo teológicos.

N OTAS

RETIRO DE JOVENS
HOTEL DON’ANA
Agradeçamos ao SENHOR
Deus pela bênção que foi o nosso
Retiro de Jovens. Tivemos a presença de 83 jovens de nossa igreja (contando com nossos visitantes
e jovens do Araturi e São Gonçalo), e mais 20 jovens da Congregação Batista do Iguape (inclusive
com visitantes). Houve três conversões: John (filho da Heloísa e Juvenal), Charles e Robson (são de
Iguape, mas trabalham e estudam
em Fortaleza).
Louvamos ao SENHOR por tantas bênçãos e pelo abençoado ministério dos jovens que foram Conselheiros e grandemente usados
por Deus para salvação e edificação de vidas: Lady & Victor Bruno,
Josélia, Paulinho e Joana D’Arc,
Samuel, Danilo, Ciro & Florinda,
Fernando Jucá, Jessé, Priscila e
Iramilson, Sérgio Alves, Paula &
Lívio Rafael, Rodolfo, Assis, Átila,
Ligy, Sancha, Camillinha, Cristina
Mônica, Gina, Janeide, Ana Cristina e Carmen.

DIA DOS VIVOS
CRUZADA EVANGELÍSTICA
Dia 02 de Novembro – Concentração pela manhã e Programação
Especial à Noite
Nosso alvo para este ano é alcançar 20 mil lares nas circunvizinhanças de nossa igreja com um
evangelismo pessoal, entrega de um
lindo cartão com uma flor e uma oportuna e bíblica mensagem especial
por ocasião do “Dia dos Finados”.
À noite, numa programação especial, exibiremos o filme “O DESERTO FLORESCERÁ”, que mostra claramente que pior do que a
seca do sertão nordestino, é a seca
espiritual no coração do homem.
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N OTÍCIAS

PREGADORES DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
NOVEMBRO
Dia 05 - Pr. Luiz Lindolfo
Dia 12 - Diácono Roberto Kadoshim
Dia 19 - Diácono Alexandre Aquino
Dia 26 - Diácono Hércules

OUTUBRO
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DIA DA REFORMA
ESCALA DA PROGRAMAÇÃO
DIA 28 - sábado
Direção do Louvor: Aragão
Estudo Bíblico: Diác. Roberto Santos
DIA 29 - domingo
Sem EBD: Eleições
CULTO
Abertura e Anúncios: Pr. Luiz Lindolfo
Direção do Louvor: Aragão
Mensagem: Diác. Roberto Kadoshim
Gazofilácios: Daniel e Gláucia
Informissões: Pr. Joaquim
Pregador de São Gonçalo:
Diácono Luiz Cláudio

SEMANA DE NOSSA IGREJA
• DOMINGO
8h30 - Reunião de Oração:
Pastores e Diáconos
9h - EBD: Classes de Estudos Bíblicos para todas as idades.
16h - Ensaio do Coral Cristo é Vida
17h30 - Tempo de Oração por Missões
18h - Culto de Adoração a Deus e
Pregação da Palavra de Deus
• SEGUNDA-FEIRA
19h - Koinonia: Reunião de Oração
• QUINTA e SEXTA-FEIRA
(Centro Bíblico Discipular)
17h - Aulas de Línguas Bíblicas
19h - Aulas de Teologia
• SÁBADO
15h - Escola Bíblica de Evangelismo de Crianças - EBEC
16h - Grupos de Evangelismo (visitas)
19h - Mocidade Cristo é Vida

AGENDA DE NOVEMBRO
DIA 02 (quinta-feira) Dia dos Vivos - Cruzada Evangelística: Manhã e Noite
DIA 04 (sábado) às 19h: Chá de Panela de Rômulo e Diana Karla
DIA 11 (sábado) - Dia do Amigo (Mocidade Cristo é Vida)
DIA 15 (quarta-feira - FERIADO) Encontro - Grupos de Louvor (Aragão)
DIA 17 (sexta-feira) - às 20h: Casamento de Diana Karla e Rômulo
DIA 23 (quinta-feira) - Dia de Ações de Graça - Jantar Ágape
DIAS 24 a 26 (sexta a domingo) - Retiro de Casais - Hotel Don’Ana Hércia

