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EZEQUIEL 33:8-9
“Se Eu disser ao perverso: Ó perverso, certamente morrerás;
e tu não falares, para avisar o perverso do seu caminho,
morrerá esse perverso na sua iniquidade,
mas o seu sangue Eu o demandarei de ti.
Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho para
que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho,
morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma”
(Versão Almeida - Revista e Atualizada)
“Se Eu disser ao ímpio: Ó ímpio, certamente morrerás;
e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho,
morrerá esse ímpio na sua iniqüidade,
mas o seu sangue Eu o requererei da tua mão.
Todavia se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele
se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá
ele na sua iniqüidade; tu, porém, terás livrado a tua alma”
(Versão Almeida - Contemporânea)
“Quando Eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá,
e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos,
aquele ímpio morrerá por sua iniqüidade,
mas Eu considerarei você responsável pela morte dele.
Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie
dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua
iniqüidade, e você estará livre da sua responsabilidade”
(Nova Versão Internacional)

Cantata de Páscoa

O Messias

Convocamos toda a igreja para estar orando por este grande
projeto evangelístico. Participe de uma das duas equipes
de evangelismo que faremos nos dias 06 e 07 de abril.
Lembremos do nosso dever de pregar a Palavra de Deus.
Leiamos Colossenses 4:5-6:
“Andai em sabedoria para com os que são de fora,
usando bem cada oportunidade.
A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal,
para saberdes como deveis responder a cada um”.
Vamos ler também 2 Timóteo 4:1-2:
“Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de
julgar os vivos e os mortos, por Sua vinda e por Seu reino;
prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, admoesta,
repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina”.
Agora tenhamos nós mesmos uma versão do
que significa tudo isso para nós!

Igreja Batista Fundamentalista Cristo
www.cristoevida.com
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Ao Rbanho de Deus
– Pr. José Nogueira –

Marcas da
Nova Aliança
Na Ceia do SENHOR, celebramos a Nova Aliança (Mateus 26:26-30):
“ 26 Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando-o, o
partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei; isto é o Meu
corpo. 27 A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos
discípulos, dizendo: Bebei dele todos; 28 porque isto é o Meu sangue, o
sangue da [nova] aliança, derramado em favor de muitos, para remissão
de pecados. 29 E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste
fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco
no reino de meu Pai. 30 E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte
das Oliveiras.”
A Nova Aliança, através de Jesus Cristo, foi profetizada pelo profeta
Jeremias (ver Jeremias 31-31-34) seiscentos anos antes da vinda de
Jesus. É uma Nova Aliança que o SENHOR Deus fará com Israel. Pelo
endurecimento em parte de Israel, nós gentios entramos nessa bendita
Aliança. Deus enviou Seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Nós
temos que crer nEle, confiando nEle como nosso suficiente Salvador,
e tendo-O como nosso único Senhor (Romanos 10:9-10).
Em Hebreus 8:10-13, aprendemos algumas marcas desta Nova
Aliança.
“ 10 Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois
daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as Minhas leis,
também sobre os seus corações as inscreverei; e Eu serei o seu Deus, e
eles serão o Meu povo. 11 E não ensinará jamais cada um ao seu próximo,
nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor; porque todos
Me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. 12 Pois, para com as
suas iniqüidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me
lembrarei. 13 Quando Ele diz Nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo
que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer.”
Os participantes da Nova Aliança entram em pacto de salvação com
o Senhor Jesus através da conversão. Eles são transformados em novas
criaturas e se tornam servos do Senhor.
Há pessoas que vão à igreja e acostumam-se com o Evangelho,
professam Jesus como Salvador, concordam com as doutrinas bíblicas,
mas nunca realmente se converteram. Pode-se perceber isto pois sua fé
é muito exterior (ir aos cultos, carregar Bíblia, vestir-se como os outros
crentes). Mas a ausência dos sinais interiores atestam a superficialidade
de sua crença (não conseguem orar, não têm prazer na Bíblia como
fonte de meditação, estudo e alimentação espiritual diária, vivem em
pequenos desvios de comportamento, a comunhão com os irmãos é
para eles, no íntimo, chata, etc).
Ao contrário disto, nos versos 10 a 13, de Hebreus 8, há que os participantes da Nova Aliança recebem da parte de Deus uma nova vida:
têm a Palavra na mente, o amor de Deus no coração, o temor de Deus
sobre a vida, a evidência da conversão estampada no testemunho, a
certeza da salvação e a nova vida como realidade.
São marcas da Nova Aliança. São bênçãos da Nova Aliança!
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TEOLOGIA DE MISSÕES
O Livro de Daniel - Capítulo 2 (continuação)
Vimos que Daniel foi também um missionário judeu, pois com
sabedoria testemunhou a Glória de YAHWEH, o Deus de Israel,
diante de toda a Babilônia.
Na revelação e interpretação do sonho de Nabucodonosor,
encontramos Daniel apresentando a mensagem de salvação de
forma clara.
Primeiro ele lembrou ao rei (2:27) que seus magos foram incapazes de resolver este tipo de problema, mas havia YAHWEH,
Deus de Israel, que revela mistérios, o Deus que conhece o futuro.
E que Deus não agiu assim para mostrar a sabedoria de Daniel,
mas sim para o bem do rei (2:28-30).
Então Daniel começou a dar a Nabucodonosor um esboço
da história dos gentios até a segunda vinda de Cristo: o Império
da Babilônia (603-539 a.C.), o Império Medo Persa (539-330), o
Império Grego que foi dividido depois da morte de Alexandre em
323 a.C., o Império Romano que cresceu até a data tradicional
de sua queda em 476 d.C., e finalmente esta civilização romana
que há de durar até a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento de Reino Eterno de Deus. Este esboço, dado em 603
a.C., leva-nos além dos nossos dias. A parte passada foi muito
exata e literalmente cumprida, portanto, assim esperamos da
parte ainda futura.
Apresentando a interpretação do sonho, Daniel também expôs as doutrinas ensinadas pela profecia. Vejamos em 2:37-38,
“Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino,
o poder, a força e a glória; a cujas mãos foram entregues os
filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais
do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos
eles, tu és a cabeça de ouro”.
Que lição bonita foi esta sobre a soberania de Deus. Daniel
dirigiu-se a Nabucodonosor como rei, mas também como servo
de Deus do céu. Daniel ensinou assim a relação entre o homem
e seu Deus, um elemento necessário para a salvação.
Daniel continuou a indicar que este Deus soberano havia de
estabelecer reinos e remover reinos até que Ele estabelecesse
o Seu Próprio reino eterno. Neste último tempo, Deus haverá de
destruir todos os reinos do mundo (2:35, 44, 45).
A finalidade desta lição de história foi converter Nabucodonosor
e outros, por mostrar a confrontação inevitável entre os homens
e o Deus verdadeiro.
O resultado desta primeira lição com áudio-visual foi que o rei
acreditou na explanação de Daniel, mesmo que não entendesse
toda a teologia envolvida no assunto. Nabucodonosor adorou ao
Deus de Daniel e disse (2:46-47):
“Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos
reis, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério”.
A mensagem foi pregada. A mensagem foi entendida. Faltava
agora discipular o grande Nabucodonosor. Veremos como isto foi
feito no restante do Livro de Daniel.

OREMOS PELA FRANÇA
A França é um dos maiores países da Europa Ocidental (551 mil km2), com mais
de 60 milhões de habitantes.
Sua capital Paris é uma das
mais importantes cidades
do mundo, com uma grande
cultura e história milenar, é a
segunda cidade mais populosa da Europa com mais de 13
milhões de habitantes.
Apesar da completa liberdade religiosa, o Catolicismo
Romano, com mais de 85% da população, exerce grande
influência na vida e política francesa. A França vive em meios
de grandes paradoxos: A despeito do poder do Catolicismo
Romano, há um forte sentimento anti-clericalista nos franceses; e apesar da predominância católica, apenas 21% são
católicos praticantes.
Os muçulmanos, devido as migrações das nações árabes,
têm crescido assustadoramente, criando problemas culturais
e religiosos na sociedade francesa.
Calcula-se que há menos de 10 mil crentes batistas, embora
haja grupos maiores de Reformados, Luteranos, Pentecostais,
etc. compondo uma média de 2% da população.
Outro dado importantíssimo vem das agências missionárias
que trabalham na França: Mais de 40 milhões de franceses
não sabem realmente o que é o Evangelho de Jesus Cristo! A
França é um campo missionário que perde socorro urgente!
MOTIVOS DE ORAÇÃO
1 - Os muçulmanos, os movimentos de ateísmo e secularistas, e o
ocultismo ganham força na França. Os franceses são sintomáticos
em abrirem-se para todos os tipos de filosofias e enganos, mas fechadíssimos para o Evangelho. Oremos para que o SENHOR Deus
lhes abra os corações.
2 - Menos de 10% das cidades e vilas francesas têm igrejas evangélicas (de qualquer denominação). Nas universidades francesas
(quase 100) quase não há a presença de núcleos de Estudos Bíblicos.
Oremos para que haja um despertamento missionário para a França
e que levantem-se obreiros para fundar igrejas, e jovens para pregar
o Evangelho nas Universidades e Faculdades francesas.
3 - A Igreja Católica Romana na França foi sempre cheia de polêmicas.
Houve na história cismas quanto à legitimidade do Bispo de Roma
(o Papa), há uma tensa controvérsia da ala ultra-conservadora, e
polêmicas entre o movimento carismático católico. Tudo isso tem
despertado o interesse de alguns franceses para a Bíblia Sagrada.
Oremos para que haja uma grande sede pela Palavra de Deus e que
redunde em conversões ao Senhor Jesus Cristo.
4 - Houve um grande evangelismo entre os ciganos e estes abriram
seus corações para o Evangelho. Hoje há muitas igrejas de ciganos
que estão bem ativas e que evangelizam com coragem. Oremos por
essas igrejas ciganas e pelos mais de meio milhão de judeus que
vivem na França, pois pouquíssimos são cristãos (mas há missionários
crentes trabalhando entre eles).

FRANÇOIS, MARLY e SAMUEL
(Transcrevemos uma carta do François que nos conta as bênçãos de
sua moradia na França e de seus planos)

Estamos bem. Deus tem abençoado ricamente o nosso casamento.
Podemos ver que a vida dum casal
não é sempre fácil, mas Deus está conosco e podemos dizer que conhecer
Jesus foi a coisa mais extraordinária e
maravilhosa que aconteceu em nossa
vida. Fazemos o devocional e sempre
oramos por todos os irmãos da igreja.
Estamos assistindo na Igreja Batista
de Lille. Fazemos a leitura da Bíblia,
graças a Deus. Estamos no coral
da igreja em que nos congregamos aqui na França. Vamos cantar
na Páscoa. Quando voltarmos ao Brasil, estamos com vontade de
entrar no coral.
François está fazendo um curso de Contabilidade. Está fazendo
uma revisão de tudo que aprendeu na faculdade. Deus abençoou
esses estudos, pois hão havia vaga perto de casa antes de 2007.
Oramos e colocamos nas mãos de Deus, e Ele nos respondeu.
Como é bom ver a resposta de Deus! Depois François vai fazer um
estágio e trabalhar como contador. Recebeu um convite do seu irmão
Olivier (que vai tomar de conta da fazenda daqui a alguns meses)
para trabalhar aqui. Mas as condições de trabalho na fazenda são
um pouco difíceis. Deus sabe de tudo, e sabemos que Ele vai dar o
melhor para François e para nós.
Samuel vai muito bem, graças a Deus. Nasceu com 39 cm e 1.380
kg. Agora pesa 8,5 kg. Vemos a graça de Deus sobre ele. Todos os
domingos o levamos para o culto. Ele nos deixa assistir, e o Pastor
Greg sempre fala que ele é calmo, não chora durante o culto. Samuel
está crescendo nos caminhos do Senhor. Oramos com ele para que
ele aprenda a falar com Deus, e servir a Deus quando crescer.
Eu, Marly, estou bem no meu francês. Deus tem me dado a sabedoria para falar francês. Pregamos a Palavra de Deus para a mãe do
François e para os nossos amigos que não conhecem o Evangelho.
Fazemos o possível para mostrar que Deus nos guia e que Jesus
mudou a nossa vida. Pregamos, mas é difícil (“quem disse que seria
fácil?”), pois as pessoas dizem que conhecem a Deus, mas não
conhecem a mensagem da salvação. Muitos seguem as tradições
do Catolicismo. Tem pessoas que são revoltadas contra Deus. Há
pessoas desinteressadas. Não é fácil.
PEDIDOS DE ORAÇÃO
1 - A mãe do François, Marie-Paule, está ainda muito doente (tem
diabete, suas pernas estão muito vermelhas e inchadas). Oremos por
sua saúde e conversão.
2 - Depois do Curso de Contabilidade, François vai precisar de
emprego. Oremos por esse emprego, onde ele possa dar um bom
testemunho e pregar a Palavra de Deus, sendo também bom líder
de seu lar, um marido amoroso e um pai atencioso.
3 - Os parentes do François não são crentes e alguns sofrem de depressão. Oremos para que Deus use o François e a Marly ao levarem
as Boas Novas de Salvação.
4 - Oremos pela Família do François (Marly e Samuel), para que Deus
os abençoe e realize Seu plano em suas vidas. Quem sabe se não
serão nossos missionários na França, juntamente com Assis, Carmen
Cinira e outros irmãos de nossa igreja?

CORAL CRISTO É VIDA - CANTATA DE PÁSCOA

O MESSIAS

Convite Especial
Convidamos você e sua família para um momento que com certeza
será muito especial em nossas vidas.
No dia 7 de ABRIL (sábado), às 19 horas, o Coral Cristo é Vida apresentará a Cantata de Páscoa “O Messias”. Esse musical narra com muita
beleza e emoção toda a expectativa de Jesus ser o Messias de Israel. A
revelação da chegada do Messias, sua importância para o mundo e como
as pessoas recebem essa mensagem são retratadas através das belas músicas e das encenações dos próprios integrantes do Coral Cristo é Vida.
Aceite nosso convite e venha conosco fazer parte dessa viagem histórica pelas páginas da Bíblia Sagrada.

N otas & Notícias

NOSSOS VIZINHOS

Creio que Deus não planta uma
igreja num local por acaso. Ele é
Senhor e, em Sua sabedoria e soberania, com certeza quer alcançar
as pessoas de uma determinada região. Nós somos Seus porta-vozes,
Seus embaixadores, Seus atalaias
e Seus representantes para que,
por nosso intermédio, Ele notifique
aos homens que já fez a parte dEle
na Nova Aliança. Agora os homens
têm que fazer a sua própria decisão
de aceitar ou rejeitar a oferta da
salvação em Jesus Cristo.
Assim também acontece com
cada um de nós em nossa rua,
condomínio, colégio, faculdade, e
trabalho. Temos sido atalaias fiéis?
(Ezequiel 33:7-8).

PARTICIPE DE NOSSAS
ATIVIDADES SEMANAIS

D oming o
9h - Escola Bíblica Dominical
18h - Culto de Adora ção ao
SENHOR Deus.
S egund a - feira
19h - Koinonia (reunião de oração)
Q uarta - feira
19h - Temp o de Oraçã o por
Missões - TOM
S exta - feira
19h - Centro Bíblico Discipular
S ábado
15h - Escola Bíblica de Evangelismo de Criança - EBEC
19h - Mocidade Cristo é Vida

CONVERSÕES EM PATACAS

O ministério missionário em
Patacas, liderado pelo Pr. Cosmo
e auxiliado pelo Pr. Daniel Stowell,
começou a produzir os primeiros
frutos de conversão. Recentemente
um casal se converteu, muitos estudos bíblicos nos lares estão sendo
bem assistidos e a perspectiva é
de que haja um crescente interesse
e mais lares abrirem suas portas
para o estudo da Palavra de Deus.
Continuemos a orar por eles.

PRINCIPAIS EVENTOS DE ABRIL
DIA 06 (sexta-feira)
16h: 1ª Equipe de Evangelismo
- Liderança do Pr. Luiz Lindolfo
DIA 07 (sábado)
16h: 2ª Equipe de Evangelismo
- Liderança do Seminarista Ciro.
19h: CANTATA DE PÁSCOA
DIA 08 (domingo)
6h: Culto da Ressurreição
7h: Café da Manhã Ágape
9h: Não haverá EBD
DIA 14 (sábado)
17h: Enco ntro Pasto ral com
Noivos
DIA 21 (sábado)
19h: Posse do Pr. Luiz Flor em
São Gonçalo
DIA 28 (sábado) 19h: Encontro Pastoral com os
Casais
DIA 30 (segunda-feira)
21h: Vigília de Oração

RETIRO DE CASAIS - 9 A 11 DE NOVEMBRO DE 2007

Vocês já fizeram sua inscrição? Não esqueçam que temos
agora apenas 22 vagas no bonito Hotel de Serra em Baturité.
Fale com a Lucinha Marculayne e comece a sua poupança!
Casais que já fizeram suas inscrições: Pr. José Nogueira & G u i d a ;
Alexandre Aquino & Glaudiane; Romildo & Graça; Esmerino & Ila; Bonifácio
& Ilzanir; Marcus & Lúcia; Jachson & Ismênia.

