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DE JOVENS
RETIRO
io • Data: 06 a 09 de Setembro

Local: Euzéb
Taxa: 55,00 até 31/08. Depois, 60,00

HOMENAGEM PÓSTUMA
Irmão em Cristo: José Carlito de Oliveira
“Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos Seus santos”
Salmo 116:15
No dia 26 de agosto, no Dia do SENHOR, o nosso amado irmão em
Cristo CARLITO foi promovido e levado à Mansão Celestial. A Bíblia
Sagrada afirma: “Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam
os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do
céu, dizendo: Escreve: ‘Bem-aventurados os mortos que desde agora
morrem no SENHOR’. Sim, diz o Espírito, para que descansem das
fadigas, pois as suas obras os acompanham” (Apocalipse 14:12-13).
Se pudéssemos em uma só expressão definir o irmão Carlito,
diríamos que ele foi um servo de Deus. Deus lhe deu um espírito
generoso, uma atitude altruísta e uma disposição de sempre e incansavelmente servir. Foi assim com sua família, com
seus irmãos na fé, com seus parentes, amigos
e com todos que precisassem dele.
Agradecemos a Deus pela vida do irmão
e pelas bênçãos que o SENHOR derramou
em toda a sua família. A esperança de nos
encontrar na Glória Celestial e de saber que
o SENHOR Deus, em Sua soberania e sabedoria, tem um plano por demais alto para a nossa
finita compreensão nos consolam.
“O SENHOR o deu, e o SENHOR o tomou;
bendito seja o Nome do SENHOR!” (Jó 1:21)
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– Pr. José Nogueira –

RELEMBRANDO A NOSSA KOINONIA (segunda-feira - 20 de agosto)

Disse Jesus: “Eu vim para que
tenham vida, e a tenham
em abundância” João 10:10

A

vida é composta de muitos pontos aos quais chamamos de
momentos. Há momentos nos quais colhemos os aplausos
da vitória, descansamos sorrindo depois da luta e recebemos as
honras pelo êxito. Noutros momentos, contudo, colhemos o fruto
amargo da derrota, engolimos as lágrimas do fracasso e sofremos
a insônia pela angústia.
C’est la vie (isto é a vida), dizem os franceses. Há momentos
bons, momentos ruins e momentos vazios. Há momentos que não
se enquadram em ‘bons’ ou ‘ruins’. Talvez sejam os piores. Ninguém
é bastante forte a ponto de se gabar de não ter momentos ruins.
Ninguém é tão fraco a ponto de dizer que nunca viveu momentos
bons. Todos, fracos e fortes, passam por eles.Vive bem a vida quem
consegue ter consciência disso. Conhecendo esse “mistério”, devemos ter, pelo menos, três atitudes diante de nossos momentos:
1) Manter a diligência, quando “tudo estiver bem” – Efésios
6:10-11. A alegria pela vitória pode embriagar-nos, tornando-nos
triunfalistas e com sentimento de onipotência. Esquecendo-nos
das palavras de Jesus: “no mundo passais por aflições...”. Essa
diligência não permitirá que tiremos os pés da realidade! Tornanos cônscios de que precisamos manter nossa dependência total
e irrestrita ao Pai. Poucas coisas têm sido tão perigosas para a fé
cristã quanto a Teologia da Prosperidade (“ser cristão de verdade é
vencer sempre e tudo”). Esta pseudo-teologia, mentirosa e demoníaca, ignora que só Deus é Imutável. A Bíblia nos ensina que há
tanto “pastos verdejantes”, quanto “vales da sombra da morte”.
2) Não perder a esperança, quando “tudo estiver ruim” – Romanos 15:13. Se a alegria da vitória pode iludir-nos, a tristeza pela
derrota pode nos viciar com o fel da depressão. Tão perigosa quanto
a pseudo-teologia da prosperidade é a teologia ‘kármica’ do “não tem
mais jeito”, que leva muitos cristãos a aceitarem situações de como
se fossem fatalismos. A esperança cristã fundamenta-se na fé no
Deus que “vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não
existem” (Romanos 4:17). Em outras palavras, a esperança cristã
ensina-nos a ir além do que vemos, sentimos ou esperamos.
3) Buscar solução, quando começarmos a lamentar e murmurar – Josué 7:7-10. O sentimento de nulidade pode ser a mais
trágica forma de morte. Albert Schweitzer, médico e missionário,
escreveu: “a maior tragédia do homem é o que morre dentro
dele quando ele ainda está vivo”. Estar morto ainda que respire
é uma tragédia! Saber que a vida é feita de momentos livra-nos
da escravidão do imutável e abre-nos a possibilidade de mudar
(ou sermos mudados). A fé de que o vazio do momento pode ser
mudado, pela graça de Deus, em “vida abundante”, não permite
que aceitemos ser senão aquilo para o qual fomos criados, a
saber: viver segundo a vontade de Deus.

BÍBLIA SAGRADA
A PALAVRA DE DEUS

N

o bimestre Julho/Agosto desenvolvemos o tema acerca da Revelação
de Deus. Sabemos que a criação já traz em si mesma uma revelação
geral de Deus. Romanos 1:20 declara que são indesculpáveis os homens que não vêem os atributos invisíveis de Deus, Seu eterno poder
e Sua natureza divina. Pois, tudo que existe no Universo é evidência
do poder e inteligência de Deus. A teoria da evolução, além de não
ser capaz de explicar a origem, tem grandes dificuldades em mostrar
como um micróbio pode desenvolver complexidade e crescer para
se tornar um peixe ou um mamífero. Entre os incontáveis fósseis já
encontrados, ainda não foram achados os “elos perdidos”. O fato é
que nos mais avançados laboratórios do mundo nunca foi possível
criar uma célula viva sem a utilização de outra célula viva.
O homem, portando, deve se voltar para Deus. Ele é a fonte da lei
gravada nos corações de todos, na qual se baseiam os conceitos de
justiça e moralidade. Sem a revelação natural, patente na criação, os
homens não teriam culpa. Paulo declara, porém, que não glorificar o
Criador nem lhe render graças são crimes contra Deus, passíveis de
condenação. Os homens que não agradecem a Deus pela vida e por
tudo aquilo que os beneficia enfrentarão o justo juízo de Deus.
A revelação pela natureza não é clara ou completa o suficiente para
salvar. A Bíblia inspirada por Deus é essa revelação especial capaz de
apresentar tudo o que é necessário para ser salvo. Jesus afirmou: “Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que
testificam de Mim” (João 5:39). Movidos pelo Espírito Santo, profetas e
apóstolos escreveram justamente o que Deus queria comunicar (2 Pedro
1:21). Paulo ensina que “toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o
ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça”
(2 Timóteo 3:16). A palavra “inspirada” quer dizer “comunicada por Deus”.
Sabemos que a Bíblia não foi ditada, pois seus autores utilizaram estilos
próprios de escrita. O conteúdo, no entanto, veio de Deus e foi controlado
por Ele para evitar qualquer contaminação de erro nos escritos originais.
Jesus disse que “a Escritura não pode falhar” (João 10:35), indicando
que não existe nenhum erro no texto sagrado.
No entanto, saber o que a Bíblia ensina sobre Deus não é a mesma
coisa que conhecê-lO. Ainda que o conhecimento de Deus se baseie
nas verdades reveladas nas Escrituras, o encontro que produz a vida
eterna depende de uma experiência pessoal com o Criador. Pela fé,
crendo no que a Bíblia afirma sobre Sua pessoa e no que Jesus Cristo,
Seu Filho, fez por nós na cruz e na ressurreição, é possível ser salvo.
Quem se aprofunda no estudo da Palavra de Deus passa a usufruir
deste relacionamento que Jesus chamou de “vida abundante”. Esta
é a verdadeira vida. Se você a tem, convidamos a participar de nossa
Mocidade, e, juntos, estudarmos e desenvolvermos o tema do próximo
bimestre: Doutrinas Batistas Fundamentalistas.
Se você ainda não recebeu a Vida Eterna em Jesus Cristo, queremos convidá-lo a não adiar mais a sua decisão. Converse conosco.
Teremos toda alegria em explicar melhor o que a Bíblia Sagrada
ensina sobre a salvação, e orar por você!
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MISSÕES – PEDIDO ESPECIAL DE ORAÇÃO
MISSIONÁRIOS SUL-COREANOS
NO AFEGANISTÃO
A Agência de Notícias AFP divulgou que os talibãs anunciaram na terça-feira, dia 28 de agosto, a libertação, nos próximos
dias, dos 19 evangélicos sul-coreanos mantidos como reféns
há seis semanas no Afeganistão, em troca da retirada dos 200
soldados da Coréia do Sul antes do fim do ano, como estava
previsto antes mesmo do seqüestro. No entanto, a Coréia do Sul
prometeu que a partir de agora vai coibir o envio de missionários
cristãos sul-coreanos ao país.
“Os reféns serão libertos em três ou quatro dias”, confirmou
Mohammad Zahir, um chefe tribal e mediador-chave das negociações entre enviados talibãs e diplomatas sul-coreanos.
“O acordo prevê que a Coréia do Sul vai retirar suas tropas
daqui até o fim do ano e impedirá a atividade dos missionários
cristãos”, confirmou em Seul o porta-voz da presidência, Cheon
Ho-Seon. A retirada do pequeno contingente sul-coreano da
coalizão dirigida pelo exército americano foi anunciada bem
antes do seqüestro dos missionários.
• Entendendo mais as negociações
Os talibãs abandonaram a reivindicação que apresentavam
como condição não negociável pela libertação de seus reféns:
a liberdade concedida pelo Governo Afegão de um número
equivalente de talibãs presos. Esta exigência já os fez matar
dois sul-coreanos. Mas ela foi categoricamente negada desde
o início pelo presidente afegão Hamid Karzai. Um negociado
talibã revelou “Nós percebemos que o governo sul-coreano não
teria como fazer as autoridades afegãs cederem”.
• Compreendendo melhor o Assunto
Os talibãs seqüestraram 23 membros de uma igreja evangélica
sul-coreana em 19 de julho, no sul do Afeganistão. Executaram
dois homens no fim de julho e depois liberaram duas mulheres
doentes. Os talibãs mantêm cativos também um refém alemão, o
engenheiro Rudolf Blechschmidt, de 62 anos, que está em péssimo
estado de saúde, assim como quatro de seus colegas afegãos.
Os militantes exigem a libertação de seus prisioneiros para libertar
estes reféns. Os talibãs mataram, pouco depois do seqüestro, um
segundo engenheiro alemão do mesmo grupo.
MOTIVOS DE ORAÇÃO

1 - Oremos pela libertação desses 19 sul-coreanos, irmãos em Cristo
e missionários corajosos. Peçamos ao SENHOR que continue lhes
revestindo de coragem e fé.
2 - Oremos também pelo engenheiro alemão e pelos quatro engenheiros afegãos que também, desde 18 de julho, estão mantidos
como reféns. Não sabemos se são crentes e por qual motivo foram
seqüestrados, mas oremos também pela libertação deles.
3 - Oremos para que o Governo de Seul, Coréia do Sul, não tome
medidas que impeçam o envio de missionários para aquela região
tão carente do Evangelho.
4 - Oremos pelos talibãs: são tão cegos que odeiam pessoas que
vão para lá fazer o bem ao povo afegão (a maioria dos missionários
presta ajuda humanitária aos afegãos vítimas de tantas guerras,
violência e miséria).

OREMOS PELA CONGREGAÇÃO
DO ARATURI (CAUCAIA – CEARÁ)

Desde a transferência do Pr. Luiz Flor e família para São Gonçalo
do Amarante, onde estão liderando a nossa Congregação daquela
cidade, estamos dando assistência espiritual e ajudando nos trabalhos
de nossa Congregação no Conjunto Araturi, em Caucaia.
No início estávamos um pouco desanimados. Aquela Congregação
tem enfrentado inúmeros problemas no decorrer de sua história. Mas
o que sempre nos ajudou a ter esperança de que o SENHOR Deus irá
fazer uma grande obra ali tem sido a perseverança dos remanescentes
fiéis. Aquelas irmãs do Araturi, com suas famílias, mais alguns irmãos
e crianças, têm demonstrado tanto amor e tanta fé nesse plano de
Deus em formar ali uma igreja batista firme e missionária. A esperança
e garra deles nos animam e nos fazem também ter a mesma visão.
Damos graças a Deus pela diaconia do irmão Fernando. Ele, com
sua esposa Iraci e família, são colunas de firmeza e perseverança. O
Fernando ficou com a responsabilidade de pregar sempre no primeiro
domingo de cada mês.
Nossos irmãos da IBF Cristo é Vida, na Barra do Ceará, como o Pr.
Joaquim e o Rômulo, de boa vontade também se dispuseram a pregar
uma vez por mês – no segundo e terceiro domingo. Nos domingos restantes irão famílias de nossa igreja e ficarão responsáveis pelos cultos.
O irmão Bonifácio vai ficar indo todo sábado, a fim de dar assistência à
Mocidade Batista Fundamentalista de nossa Congregação.
E, graças a Deus, temos uma excelente equipe de jovens, indo
aos domingos pela manhã, para realizar a EBEC – Escola Bíblica de
Evangelismo de Criança: Paula, Lívio Rafael, Janeide, Henrique e Eric.
Essa equipe é reforçada com os membros da própria Congregação e
ainda conta com apoio de outros irmãos de nossa igreja. Esses jovens
estão fazendo um excelente trabalho missionário, deslocando-se de
seu lugar para pregar o Evangelho e edificar vidas, visando formar
uma igreja do Senhor Jesus Cristo naquela localidade.
Todos estes irmãos estão vivendo o que disse o grande missionário-médico inglês Wilfred Grenfell (1865-1940), que dedicou sua vida
ao povo carente do gelado Labrador, perdida localidade no Atlântico
Norte: “Seguir a Cristo fez com que eu tivesse mais alegria e participasse de mais aventuras do que qualquer outra forma de vida”. Por
isso, ele aconselhou: “Quando dois caminhos se abrirem, siga o que
parece conter mais aventuras”.

PEDIDOS DE ORAÇÃO

1 - Oremos pela perseverança das famílias crentes do Araturi.
Que o SENHOR Deus os conserve sempre cheios de esperança
e dedicação nos trabalhos.
2 - Oremos por nossa equipe da EBEC – que permaneçam operosos e frutíferos. Que o Senhor Jesus os proteja nas viagens
semanais e abençoe ricamente suas vidas.
3 - Oremos pelo irmão Bonifácio e Ilzanir – que sejam abençoados
neste ministério.
4 - Oremos pelos irmãos que vão pregar todos os domingos, de
setembro a dezembro. Que o Espírito Santo os prepare, abençoando este importante ministério.

N otas & Notícias

MISSÕES NO ARATURI

Nos fins-de-semana uma
família de nossa igreja fica responsável pelos Cultos.
• SETEMBRO
02 - Fernando e Iraci
09 - Pr. Joaquim e Lourdes;
16 - Rômulo e Diana;
23 - Pr. Luiz e Glória;
30 - Roberto e Verônica.
• OUTUBRO
07 - Fernando e Iraci;
14 - Pr. Joaquim e Lourdes;
21 - Rômulo e Diana;
28 - Mota e Linda.
• NOVEMBRO
07 - Fernando e Iraci;
14 - Pr. Joaquim e Lourdes;
21 - Rômulo e Diana;
28 - Marcus Antônio e Lúcia.
• DEZEMBRO
02 - Fernando e Iraci;
09 - Pr. Joaquim e Lourdes;
16 - Rômulo e Diana;
23 - Bonifácio e Ilzanir;
30 - Pr. Luiz e Glória.
Conferência
de Conservação de Frutos

XX CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
DA IBF CRISTO É VIDA
Seguindo o tema do aniversário de fundação de nossa igreja: O SUPREMO CHAMADO DE JESUS – Marcos
16:15, faremos, segundo a
graça de Deus, no dia 16
de setembro, a Conferência
de Conservação de Frutos.
Agradeçamos a Deus pelas
presenças confirmadas do
Pr. Geraldo Cruz (Colômbia)
e Dr. Carlos Heron (Senegal).
Oremos para que alcancemos o alvo de conservar o
que já estamos fazendo em
Missões e que continuemos
a crescer!

RETIRO DO MINISTÉRIO
DORCAS
Nos dias 07 a 09 de dezembro, haverá o Retiro do
Ministério Dorcas. Este ano
faremos no Hotel Don’Ana,
com o tema: “MULHERES
DE DEUS ENFRENTANDO A
REALIDADE”. As inscrições e
poupanças podem ser feitas
com a Liderança do Ministério
Dorcas.
PLANEJAMENTO
DO SEGUNDO SEMESTRE
O Pr. José Nogueira solicitou aos diáconos Marcos Antônio, Ximenes e Elsa Mita os
relatórios financeiros da Igreja
e de Missões. Faremos um
estudo sobre as possibilidades
de aumentarmos investimentos em Missões e de iniciarmos
os alicerces de ampliação de
nossas instalações. Oremos
para que o SENHOR Deus
guie a liderança de nossa
igreja nesses projetos.
AGENDA DE SETEMBRO
06 a 09 (quinta a domingo):
Retiro da Mocidade
15 (sábado) - 18h30:
Casamento de Raíza e Igor.
16 (domingo) - Na EBD e
Culto à Noite: Conferência
de Conservação de Frutos
da XX CONFERÊNCIA
MISSIONÁRIA.
22 (sábado) - Culto em
nossa Congregação de
Patacas (estaremos lançando
as bases do trabalho do Pr.
Cosmo e família naquela
localidade de Aquiraz).
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