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NOSSA IGREJA NÃO É...
...UMA LOJA DE ROUPAS, embora aqui as pessoas possam obter as Vestes da Salvação e vestirem-se do Manto de Justiça:
“Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se
alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de
salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como noivo
que se adorna com um turbante, e como noiva que se
enfeita com as suas jóias.” (Isaías 61:10).
...UM BANCO, embora aqui as pessoas possam ouvir o
Evangelho das incalculáveis riquezas da graça de Cristo:
“Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em
Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da
fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus; não vem das
obras, para que ninguém se glorie.” (Efésios 2:7-9).
...UM HOSPITAL, embora aqui as pessoas possam encontrar Jesus Cristo, que segundo a Sua vontade, pode
salvar, restaurar nossa alma e curar nossas feridas:
“Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e
aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e
achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu
jugo é suave, e o meu fardo é leve.” (Mateus 11:28-30).
...UMA PADARIA, embora aqui estejamos sempre ofertando Jesus Cristo – que é o Pão da Vida:
“Declarou-lhes Jesus. Eu sou o pão da vida; aquele
que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê
em mim jamais terá sede.” (João 6:35).
...UM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, embora aqui façamos o anúncio que Jesus Cristo é o único advogado
que pode interceder infalivelmente junto ao Pai pelos
pecadores:
“Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que
não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.” (1 João 2:1).
...UMA IMOBILIÁRIA, embora creiamos e preguemos que
aquele que crer em Jesus Cristo, como seu único SENHOR e todo-suficiente SALVADOR, terá mansões celestiais no porvir. Pois Jesus prometeu:
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito; vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, virei
outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde
eu estiver estejais vós também.” (João 14:1-3).

A O REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

VAMOS ORAR POR
PEQUENOS MILAGRES
Há coisas que raramente acontecem atualmente nas igrejas do
Senhor Jesus Cristo. A gente às vezes fica pedindo grandes milagres
e potentosos feitos do SENHOR Deus, quando, na verdade, há pequenas coisas que deveríamos ansiar, e que farão grande diferença.
Podemos pedir ao SENHOR Deus que isso aconteça em nossa igreja:
1 - O Diácono de Finanças e o Diácono de Missões ficarem preocupados com a grande quantidade de recursos disponíveis, tudo isso
por causa da bíblica fidelidade dos irmãos e da grande generosidade
e comprometimento dos membros da igreja com a obra missionária.
Esse milagre já aconteceu na Bíblia, sabia? Na construção do Tabernáculo, superabundou tanto recurso a tal ponto que tiveram que administrar tamanha bênção:
“E disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário
para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Pelo que Moisés deu ordem, a qual fizeram proclamar por todo o arraial, dizendo:
Nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais” (Êxodo 36:5-6).
2 - Crentes chegando cedo para conseguirem cadeiras nas primeiras fileiras do templo, e ocupando os lugares no meio das fileiras
(a fim de deixarem os cantos que são mais acessíveis para os que
chegam atrasados). E no culto estarem louvando de coração ao SENHOR, meditando na Bíblia e ajudando os visitantes no manuseio da
Bíblia. Este é plano de Deus para todo crente: ser sacerdote do Rei.
O sacerdote tem que ser oficiante, servir ao SENHOR, ministrar a
Sua maravilhosa graça:
“Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo
de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz”
(1 Pedro 2:9).
3 - Crentes telefonarem para o pastor ou marcarem reunião com a
liderança a fim de alistarem-se para servir ao SENHOR. Irmãos estarem pensando e pedindo ajuda para serem mais úteis e operosos,
rogando que lhes seja dado oportunidade de assumirem responsabilidades e exercerem um papel de valor na igreja. O ex-posseso gadareno pediu a Jesus para que pudesse ir com ele para servi-lO. Os
irmãos das igrejas da Macedônia imploraram a Paulo para que pudessem servir mais:
“Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo
acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos,
a graça de participarem da assistência aos santos” (2 Coríntios 8:3-4).
Importante, irmão, é que essas bênçãos milagrosas para serem
realizadas dependem mais de você do que de Deus. Ele está fazendo. Falta você se dispor!
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MISSÃO E DISCIPULADO
– PARTE 4 –

Já sabemos que Missões tem que envolver discipulado. Este
treinamento dos novos-convertidos para o prosseguimento da
igreja local no cumprimento de sua Missão é uma grande responsabilidade ministerial. Assim, nosso alvo não é apenas pregar o Evangelho em todas as partes do mundo. A kerigma deve
gerar convertidos, que, por sua vez, devem ser edificados, para
a continuidade da obra missionária.
Estudamos aqui o primeiro elemento básico do Discipulado
na estratégia de Missões. Vimos que a busca de RESULTADOS
QUALITATIVOS E PERMANENTES é fundamental na obra missionária. A igreja deve efetuar uma verdadeira contra-cultura
moderna, pois vivemos numa época de profunda superficialidade. Testificamos que o trabalho missionário de Paulo exigiu o
cuidado na edificação das igrejas recém-plantadas, para que seus
resultados fossem firmes e permanentes (Gálatas 1:6-9). E também, na Grande Comissão, Jesus conclamou Sua Igreja a buscar excelência para sua atuação no mundo. A ordem em Mateus
28:18-20 deixa claríssimo que fazer discípulos envolve ensino,
treinamento, e exortação para guardar todas as coisas ordenadas pelo SENHOR Jesus.
Também estudamos que fazer Missões envolve um discipulado com O ENSINO DAS VERDADES CRISTÃS NA SUA TOTALIDADE. Paulo testificou diante da igreja de Éfeso, por ocasião
de sua despedida, após três anos de um intenso trabalho missionário que jamais deixou de lhes anunciar todo o desígnio de
Deus - Atos 20:27. Porque o crescimento da nova igreja não pode
ser desordenado. Faz-se necessário que hajam pessoas preparadas para ministrar às necessidades em vários níveis. E esta
preparação percorre o ensino bíblico-doutrinário.
Agora veremos o terceiro elemento de Missões que está inerentemente envolvido com o Discipulado:
AVALIAÇÃO CONSTANTE DOS MÉTODOS,
ENSINO E RESULTADOS
“Ó insensatos gálatas! quem vos fascinou a vós, ante cujos
olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto
quero saber de vós: Foi por obras da lei que recebestes o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos? tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Será que
padecestes tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão.”
Gálatas 3:1-4
Missões, conforme o exemplo de Paulo, envolvia avaliação
do trabalho. Isso significa que precisamos estar abertos às críticas. Sem essa atitude nós corremos o grande risco de repetir os
erros da história da Igreja. Na Idade Média a Igreja se fechou
tanto para as críticas, que terminou queimando profetas e dignificando hereges. Nosso trabalho, portanto, não deve se assustar
quando alguma coisa não vai bem. Deve avaliar e ver se há fundamento nas críticas ou não. Ensino sem avaliação pode ser
discurso sem propósito. Trabalho missionário sem auto-crítica,
sem atualização, sem recebimento de sugestões, e sem avaliação em todos os níveis, é, na verdade, embromação.

OREMOS PELA ERITRÉIA
A Anistia Internacional comemorou a libertação, dias atrás, da cantora evangélica eritréia
Helen Berhane, que estava presa e incomunicável, sem acusação ou julgamento, há dois anos
e meio, no campo militar de Mai Serwa. Helen
Berhane estava entre os 2 mil presos membros
de igrejas evangélicas proibidas na Eritréia, incluindo a dela, a Igreja Rema, que foi submetida
à perseguição sistemática por parte do governo
eritreu nos últimos quatro anos. A cantora, de 31 Helen Berhane
anos, passou a maior parte do tempo de sua prisão em condições
desumanas e degradantes, dentro de um contêiner de metal. As autoridades torturaram Helen várias vezes para fazê-la renunciar à sua fé.
Em outubro de 2006, ela
deu entrada em um hospital de
Asmara, em conseqüência de
novas agressões. Depois de
sair do hospital, ela foi mandada de volta para a prisão. Helen foi libertada no final de outubro, mas está confinada a
uma cadeira de rodas em virtude dos sucessivos ferimentos
sofridos nos pés e nas pernas.
Ela se recusou a abandonar
sua fé, apesar das torturas.
A Eritréia fica no Nordeste da
África, no litoral do Mar Vermelho, e ocupa o 140 lugar no triste ranking dos países que mais perseguem o Cristianismo Bíblico. Apesar da libertação de Helen Berhane,
permanece a perseguição sistemática a pessoas por causa da religião.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
1 - Desde 2002, apenas as igrejas cristãs Ortodoxa, Católica e Luterana, além do islã, receberam permissão para operar na Eritréia. Membros de cerca de 35 igrejas evangélicas enfrentam perseguição intensa.
Oremos pelos principais perseguidores (comunistas, islâmicos e ortodoxos) e agradeçamos ao SENHOR pela libertação de Helen Berhane.
2 - Em outubro, mais de 150 homens, mulheres e crianças, membros
das igrejas Kale Hiwot (Palavra de Deus), Evangelho Pleno, Deus
Vivo e Rema foram presos em suas casas. Doze membros da Igreja
Rema também foram presos em Adi-Quala, por realizar cultos em
casa. Dois deles, Immanuel Andegergesh e Kibrom Firemichael morreram em um campo militar próximo em decorrência de tortura. Oremos pelas famílias dos mártires.
3 - Estima-se que 2 mil membros de igrejas menores, incluindo 20 pastores, estão detidos atualmente. Os presos são mantidos incomunicáveis, em condições cruéis, sem acusação ou julgamento. Oremos para
que permaneçam firmes, testemunhando da graça e poder de Jesus.
4 - Alguns detidos são mantidos em contêineres de metal e prisões
clandestinas. Vários presos adoecem gravemente e é raro que recebam tratamento médico adequado. Eles são torturados sistematicamente, sendo espancados e mantidos amarrados em posições dolorosas, numa tentativa de fazê-los parar de adorar e de renunciar à
sua fé em Jesus Cristo. Oremos pela preservação de suas vidas,
libertação e proclamação do Evangelho.

PR. LUIZ FLÔR & FAMÍLIA

HISTÓRICO
O Pr. Luiz Flôr tem 36 anos, é casado com a Dona Valdelia. O
casal tem três filhos: Luiz Júnior (15 anos), Luiz Marcos (11 anos) e
Miguel (3 anos). Depois de formar-se no Seminário Batista do Cariri
(SBC), em 2001, o Pr. Luiz Flôr assumiu a Congregação do Henrique
Jorge, e há quatro anos transferiu-se para a Congregação do Araturi,
conjunto residencial na cidade de Caucaia - Ceará.
Pr. Luiz Flôr é evangelista (missionário) e lidera os trabalhos pastorais e evangelísticos na Congregação de nossa igreja no Araturi.
No início, ele foi chamado para dar uma assistência àquela Congregação, por ocasião dos problemas enfrentados com a saída da maioria dos membros. O Pr. Luiz Flôr deu continuidade ao trabalho, que
conta com uma casa pastoral e um modesto templo.
Atualmente os esforços evangelísticos do Pr. Luiz Flor se concentram em três pontos de pregação ao ar-livre: na própria rua da Congregação, na casa de uma irmã em Cristo (Lucilene) e no Conjunto Vitória.
A Congregação tem poucos membros, mas conta com o auxílio
de um diácono (Fernando) e com ajuda e envolvimento de duas irmãs em Cristo (Tânia e Lucilene), Valdélia (esposa do Pr. Luiz Flor) e
Iracy (esposa do diácono Fernando).

PEDIDOS DE ORAÇÃO
1 - Pela família do Pr. Luiz e Valdelia. Seus filhos mais velhos são
adolescentes (Júnior e Luiz Marcos) e precisam de grande participação do casal na formação cristã de suas vidas. Oremos para que o
casal de servos do SENHOR Deus eduque biblicamente seus filhos
e que aquela família continue sendo muito abençoada.
2 - Há praticamente cinco famílias na Congregação do Araturi. Oremos para que os membros dessas famílias que ainda não são crentes se convertam, os desviados se reconciliem, e todos os membros
sejam salvos e atuantes na obra do SENHOR Jesus Cristo.
3 - O Pr. Luiz Flôr era professor do SIBIMA, mas neste semestre não tem
dado aula. Oremos pela situação financeira da família, para que haja um
equilíbrio financeiro, e pelos problemas mecânicos do carro da família.
4 - Há um projeto de começar mais um ponto de pregação ao ar-livre
numa localidade chamada de Esplanada do Araturi. Trata-se de um
local perigoso e com escassez de energia elétrica. Oremos pela implantação de mais essa frente de pregação do Evangelho, e também
pela adaptação da Caixa de Som para funcionar com bateria, a fim
de que possa ser mais usada nesses pontos de pregação.

N OTAS & N OTÍCIAS

VIAGEM DO PR. JOSÉ NOGUEIRA

EVENTOS DE NOVEMBRO

Pr. José Nogueira está pregando na Conferência Missionária da I
Igreja Batista de Juazeiro do Norte.
Ele viajou na sexta-feira e tem a intenção de voltar segunda-feira. Durante a sua permanência em Juazeiro, o Pr. José Nogueira vai colher subsídios e fazer entrevistas
com o Pr. Davi de Lima Gino e o Pr.
Jaime Augusto, que foram pastores
em Roraima, na época do ministério do missionário Pedro Crente Brito. Este material será usado para as
nossas Conferências Missionárias,
em janeiro de 2007. Oremos para
que o nosso pastor seja abençoado
e bênção nessa viagem.

Dia 17 (sexta-feira) - às 20 horas:
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

CAMPAINHA
Temos convencionado fazer
soar dois toques de campainha três
minutos antes de iniciar nossos
cultos. Solicitamos que, principalmente os membros de nossa igreja, cooperem para que haja uma
boa ordem e clima de tranqüilidade para iniciarmos o louvor e adoração ao SENHOR. A última chamada (apenas um toque) deve
marcar o começo de nosso culto.
Vamos todos nós ajudar para que
possamos dar este excelente testemunho de reverência diante do Culto de Adoração ao SENHOR Deus.

RETIRO DE CASAIS
HOTEL DON’ANA
24 A 26 DE NOVEMBRO - TEMA:
A BÍBLIA - MANUAL DO LAR FELIZ
O Hotel Don’Ana tem se preparado para receber os casais de nossa igreja. Este ano, vamos inovar e
fazer um retiro muito simples, com
bastante tempo livre para conversas,
oração, comunhão e lazer. Lembramos que os casais devem levar roupa de cama (lençóis) e toalhas.
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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
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RETIRO DO MINISTÉRIO DORCAS • 16 e 17 de Dezembro
TEMA DE 2006: SENDO BÊNÇÃOS - Atos 9:39
DIA 16 - SÁBADO
07:30 - Saída da Igreja
09:30 - Estudo Bíblico 1:
Quero ser um Vaso de Bênção
10:30 - Primeira Plenária
12:00 - Almoço no Hotel (Tarde: Lazer)
20:00 - Estudo Bíblico 2:
Como Ser Bênção
22:00 - Social nas Dunas do Iguape

DIA 17 - DOMINGO
07:30 - Café da Manhã no Hotel
09:00 - Estudo Bíblico 3:
Obstáculos de Bênçãos
10:00 - Segunda Plenária
12:00 - Almoço: Pic-Nic na Praia
(Tarde: Livre)

AGENDA DE

DIA 02 (sábado) - Mocidade: Noite de Testemunhos
DEZEMBRO
DIA 03 (domingo) - Celebração da Ceia do Senhor Mensagem Bíblica: O Espiritismo Segundo a Bíblia - I
DIA 09 (sábado) - Mocidade: Exibição ao Ar-Livre do filme: “Corrente
Quebrada”, e entrevista com os atores do filme. O filme descreve a
história de dois irmãos que se envolveram com o Espiritismo.
DIA 10 (domingo) - Manhã: Assembléia Geral da Igreja.
Noite: Mensagem Bíblica: O Espiritismo Segundo a Bíblia - II
DIAS 16 e 17 (sábado e domingo) - Retiro do Ministério Dorcas.
DIA 16 (sábado) - Mocidade: Filme “Eternidade”
DIA 17 (domingo) - Mensagem Bíblica: O Espiritismo Segundo a Bíblia - III
DIA 23 (sábado) - Mocidade: Eleição de Liderança
DIA 24 (domingo) - Cantata de Natal - Coral Cristo é Vida
DIA 25 (segunda-feira) - Cantata de Natal - Crianças
DIA 30 (sábado) - Mocidade: Social (Batismo em Morada Nova)
DIA 31 (domingo) - Batismo, Posse de Cargos, Ceia do Senhor e Oração.

