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PROGRAMAÇÃO EVANGELÍSTICA
DIA DOS VIVOS

Dias 02, 03 e 04
de Novembro

Faremos evangelismo com
15 mil folhetos especiais.
Apresentaremos todas as noites
a Peça de Teatro “Mãos Vazias”
Participe das Equipes de Evangelismo!

ESTUDO DO PACTO DE MEMBREZIA

IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA
Toda a história do relacionamento de Deus com o homem,
desde a Criação até a Eternidade, está baseada em ALIANÇAS,
ou PACTOS.
Também na Igreja do Senhor Jesus Cristo nos organizamos
em torno de uma Confissão de Fé, de um Estatuto legal e de um
PACTO DE MEMBREZIA.
Nesse pacto assumimos nossa postura ética e nossa identidade distintiva como igreja local, que quer não apenas servir, mas
também honrar ao Senhor Jesus Cristo em nossa convivência
fraterna e em nossa unidade na luta pela fé que uma vez por
todas foi entregue aos santos (Judas 3).
Tendo sido levado, como creio, pelo Espírito Santo de Deus
a confiar em Jesus Cristo, como meu único e todo suficiente
Salvador e Senhor da minha vida, e tendo sido batizado nas
águas, em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora na
presença de Deus, dos anjos eleitos e desta congregação, mui
responsável, alegre e sinceramente entro no seguinte PACTO,
integrando-me solenemente a este CORPO DE CRISTO.
a) Comprometo-me, na dependência do Espírito Santo, a
andar juntamente no amor cristão, a trabalhar para o crescimento e a edificação desta igreja, no conhecimento da Palavra de
Deus, na santidade e na fidelidade aos princípios escriturísticos
- 1 Coríntios 12:12-26 e 15:58;
b) Comprometo-me, com o auxílio do Espírito Santo, a sustentar suas doutrinas, de conformidade com a nossa Confissão
de Fé, e ser zeloso no cumprimento fiel de nossos Estatutos
- 1 Timóteo 3:14-16 e 2 Timóteo 2:1-2;
c) Comprometo-me, pela graça de Deus, a sustentar financeiramente os trabalhos desta igreja com os dízimos do que o
Senhor tem me dado e com ofertas voluntárias, a fim de manter
esta obra do Senhor e fazer conhecido o Evangelho de Jesus
Cristo até os confins da terra - Gn14:18-20; Ml 3:10;Mt 23:23; 2Co
9:3-14; Gl 6:6-10;1Tm 5:17-18; 2Co 8:1-15; 1Co 16:16-24.

Igreja Batista Fundamentalista Cristo
www.cristoevida.com
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– Pr. José Nogueira –

LONGANIMIDADE
“Deixa a ira, abandona o furor; não te impacientes;
certamente isso acabará mal”
Salmo 37:8
Uma das virtudes do Fruto do Espírito Santo na vida do crente
é a longanimidade (Gálatas 5:22-23). Essa virtude capacita o
crente a não perder a paciência com ninguém. Esta paciência
vem como fruto da confiança no SENHOR Deus que está acima
de todas circunstâncias, por mais difíceis que sejam.
O texto de Efésios 4:26 e 27 (“Irai-vos e não pequeis; não se
ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo”) esclarece
que essa capacidade de não perder a paciência é resultado de
uma outra virtude do Fruto do Espírito Santo: o domínio próprio.
Ninguém pode deixar de ficar irado diante de algum desapontamento ou agressão, mas é possível controlar a ira. E, ao invés de
manifestar as obras da carne (cólera, porfias e gritarias), revelar
o Fruto do Espírito Santo: amor, paz, longanimidade, domínio
próprio e mansidão.
Um velho professor era conhecido por seu domínio próprio,
mesmo diante das situações mais hostis. Certa vez apareceu um
sujeito na escola e começou a agredir com palavras e palavrões
o velho professor. Aquele homem caluniou e destratou o professor
publicamente.
Apesar do porte físico do professor ser bem maior do que
o do agressor, e de todas as vantagens a seu favor (estava na
escola onde a maioria dos alunos e funcionários o respeitavam
e dariam de bom grado uma boa surra naquele sujeito atrevido),
o professor permaneceu impassível.
Depois das ofensas, o homem, vendo que o professor não lhe
agrediu nem revidou com ofensas, desistiu e saiu resmungando.
Os alunos não conseguiam entender a paciência do velho
mestre e perguntaram-lhe: “Professor, como o senhor consegue
suportar tanta calúnia e desaforos sem perder a paciência e
revidar?” E o mestre respondeu: “Quando alguém lhe oferece
um presente, e você não aceita, o objeto oferecido continua
pertencendo a quem o ofereceu. Isto se aplica aos falatórios,
xingamentos e calúnias. Se alguém o insulta e você permanece
indiferente às afrontas, tudo que a pessoa quis jogar contra você
permanece com ela e contra ela. É só você não receber.
Não sabemos com quem aquele professor aprendeu a ter
aquelas atitudes sábias, mas com certeza estão de acordo com
o ensino bíblico de Romanos 12:17-21.
“Não torneis a ninguém mal por mal; esforçai-vos por fazer o bem
perante todos os homens; se possível, quanto depender de vós,
tende paz com todos os homens; não vos vingueis a vós mesmos,
amados, mas daí lugar à ira de Deus; porque está escrito: “A Mim Me
pertence a vingança; eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o
teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber;
porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem”.

TEOLOGIA DE MISSÕES
EXEMPLOS
DESAFIOS

33

W I L L I A M C A R E Y - Em 1784, após ler a biografia do

missionário David Brainerd, o sapateiro William Carey foi chamado
por Deus para alcançar a Índia. Saiu da Inglaterra, e na viagem
de navio sua esposa engravidou e deu a luz antes de chegar à
Índia, numa viagem que durou mais de 12 meses em alto mar.
Foi um dos maiores missionários que a História registra e traduziu
porções do Novo Testamento para mais de 20 línguas.

A. G . S I M O N TO N - Em 1852, Deus falou ao coração

de um jovem franzino e não muito saudável para se dispor ao
trabalho missionário transcultural em um país idólatra e selvagem.
Vários irmãos de sua igreja tentaram dissuadí-lo dizendo: “para
que ir tão longe, se aqui na América do Norte há tanto o que
fazer?” Ele preferiu ouvir a Deus e foi. Veio para o Brasil no dia
12 de agosto de 1859 e fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil.

SOFIA MULLER

- Em 1945, Deus levantou uma
mulher na América do Norte. Solteira, baixinha e inexperiente,
ela veio ao Brasil e embrenhou-se na floresta amazônica, pois
desejava evangelizar um rio chamado Içana. E Deus deu-lhe
forças. Percorreu sozinha aquele rio durante décadas, alcançou
as tribos Baniwa e Kuripako. Traduziu o Novo Testamento para
o Kuripako, fundou mais de 50 igrejas entre os índios. Como
usava todo o seu tempo para o evangelismo, ela traduziu o Novo
Testamento enquanto viajava de canoa de aldeia em aldeia.
Hoje, uma vez por ano, todas as tribos convertidas fazem um
encontro para louvar a Deus por ter levantado Sofia Muller para
lhes pregar o Evangelho. A Funai afirmou recentemente que este
é um dos pouquíssimos lugares na Amazônia onde os indígenas
não enfrentam problemas com alcoolismo, conflitos e guerras.
Há semelhanças entre Carey, Simonton e Sofia Muller. Todos
registraram em seus diários e biografias um desejo apaixonante de
fazer diferença na terra e compartilhavam a teologia de participação
ativa na expansão do Reino de Deus até aos confins do mundo.
Não se contentavam apenas em subsistir neste mundo vendo a vida
passar. Criam que, em Deus, é possível mudar o óbvio, transpor
o impossível e fazer diferença em vida. Criam que fomos criados
para levar o Nome de Jesus até a última fronteira conhecida.
Ah, se todos os crentes cressem!
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MISSÕES – OREMOS PELOS
MUÇULMANOS
Estamos agora nos últimos dez dias do Ramada, mês santo dos
muçulmanos, de 2007 (de 2 a 12 de outubro). E nesse período,
há uma das noites mais importantes do jejum: “a Noite do Poder”
(Lailat ul-Qadr).
Para os muçulmanos, na Noite do Poder, o anjo Gabriel falou com
Maomé pela primeira vez. E, nos anos que se seguem, os anjos e
Gabriel descem do céu à terra, para vários propósitos. Para eles, neto,
nessa noite, Alá é especialmente misericordioso e atento às orações.
A data exata da Noite do Poder não é certa; sabe-se, contudo,
que ela cai em um dia ímpar dos últimos dez dias do Ramadã (21º,
23º, 25º, 27º ou 29º).
Assim, separemos esses últimos dez dias do Ramadã para interceder pelos muçulmanos. Que eles, de fato, recebam graça e revelação
do Evangelho de Jesus Cristo. Que suas orações, em busca de mais
santidade e pureza em suas vidas, sejam respondidas por Deus, abrindo
seus olhos para Aquele que é o Caminho, a Verdade e a Vida (João
14:6). Como o SENHOR Deus disse através do profeta Isaías:
“Fiz-Me acessível aos que não perguntavam por Mim; fui achado
pelos que não Me procuravam. A uma nação que não clamava pelo
Meu Nome Eu disse: “Eis-Me aqui, eis-Me aqui.” (Isaías 6:1)

MOTIVOS DE ORAÇÃO

1 - Peçamos ao SENHOR a Sua misericórdia para os povos que vivem nas
trevas. Trocaram a Revelação de Deus, a Bíblia, por novas “revelações”
de anjos, quando Deus já havia prevenido que tais mensagens seriam
falsas: “Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue
evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim
já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além
daquele que recebestes, seja anátema” (Gálatas 1:8-9).
2 - Oremos para que Deus faça com os muçulmanos o que fez com Cornélio
(Atos 10), quando suas orações subiram para a memória diante do Trono
Celestial e o SENHOR Deus lhe enviou um pregador do Evangelho. Que
Deus envie mais missionários aos povos islâmicos e eles recebam a
mensagem da salvação em Cristo.
3 - Supliquemos para que as bênçãos de Deus aos ministérios que pregam
aos muçulmanos em todo o mundo sejam abundantes e frutíferas. Que a
resistência possa ceder, que os obstáculos sejam transpostos, em favor
das boas novas da verdade, graça e misericórdia. “Mas a terra se encherá
do conhecimento da glória do SENHOR, como as águas enchem o mar”
(Habacuque 2.14).
4 - Oremos pelos missionários que trabalham entre os muçulmanos: que
o SENHOR Deus os fortaleça, enchendo-lhes de coragem para enfrentar
os perigos e adversidades, e que seu amor aos povos e seu compromisso
com a chamada de Deus superem todos os impedimentos. Oremos por
proteção divina e frutos.

MISSÕES - OREMOS PELO PROJETO CALEBE

TESTEMUNHO DO
PR. JOSÉ NOGUEIRA

Estamos a menos de dois meses de nossa Viagem de Reconhecimento ao Campo
Missionário da Terra Prometida. Quando
peguei meu passaporte, me senti como se
estivesse sonhando. Quase não conseguia
acreditar que, finalmente, um grande sonho
está prestes a se realizar. Depois de mais de
vinte anos, ensinando o Antigo Testamento,
percorrendo em mapas e estudos aqueles
locais, eu mesmo os verei e pisarei naqueles lugares que tantas vezes percorri em
sonhos. Senti-me como criança na véspera
do Natal. Tenho presenciado o SENHOR
resolvendo todos os obstáculos. E confio
nEle para que, como diz a Bíblia Sagrada,
“o SENHOR, em cuja presença eu ando,
enviará contigo o Seu anjo, e levará a bom
termo a tua jornada” (Gênesis 24:40).
Quando penso na viagem a Israel, me
vêm à mente mil planos (até parece que
vou passar lá dez meses, e não apenas dez
dias). E procuro, então, me concentrar nos planos prioritários: Conhecer melhor o local e planos para a Família Kedoshim desenvolver seu
projeto missionário. Nossa igreja cumprirá Atos 1:8 (“Mas recebereis
poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até
aos confins da terra”). Como já dissemos, chegou a nossa hora de
alcançarmos Jerusalém e Judéia. Depois de vinte anos trabalhando
entre os povos gentios (não-judeus), com evangelismo nas circunvizinhanças de nossa igreja, com Missões locais (fundando congregações
nos bairros de Fortaleza e cidades vizinhas), com Missões nacionais
(abrindo trabalhos em outros estados ou apoiando iniciativas de
igrejas irmãs), e realizando ministério missionário transcultural (em
outros países e povos indígenas), agora o SENHOR Deus nos propicia
alcançar Israel para o Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel.
PEDIDOS DE ORAÇÃO DO PR. JOSÉ NOGUEIRA

1 - Oremos para que eu e o Roberto Kedoshim cumpramos o objetivo prioritário de nossa viagem, que é o Projeto Calebe: Espiar a Terra Prometida.
Que o SENHOR Deus nos mostre aquela Sua seara, com campos bran
cos para a ceifa e que voltemos desafiados e cheios de desafios para
cumprir o Ide de Jesus em obediência e fé.
2 - Gostaria de ter oportunidade de evangelismo em Israel, para isso levarei
material de evangelismo entre os judeus. Que a nossa viagem seja também
missionária. Peço a Deus que me dê oportunidade de conhecer as regiões
de conflito dos palestinos (a Faixa de Gaza e/ou Cisjordânia). Acho muito
parecida aquelas regiões de litígio com o desafio de alcançar Samaria.
3 - Penso em fazer um diário de viagem, estudando bem os locais históricos e principalmente os locais proféticos (Vale de Josafá – onde ocorrerá
o Harmagedom; o Monte das Oliveiras – onde Cristo pisará por ocasião
de Sua Segunda Vinda).
4 - Peço orações pela saúde da minha mãe (Dona Mirtes). Ela está internada na UTI recuperando-se de uma trombose. Como tem 83 anos, seu
estado inspira cuidados.

N otas & Notícias

Agenda do TRIMESTRE
OUTUBRO
• 21 (domingo) - EBD e Culto:
Dia das Crianças
(Programação Especial).
• 27 (sábado) - Casamento
de Ligy e Alexandre Paulo.
• 31 (quarta) - TOM: Programação
de Aniversário da Reforma
Protestante.

NOVEMBRO
• 02 a 04 (sexta a domingo):
Programação Evangelística do
“Dia dos Vivos” - Entrega de 15 mil
Folhetos Especiais (dia 02, às 6h.),
e apresentação da Peça “Mãos
Vazias”, todas às noites, às 19h.
• 09 a 11 (sexta a domingo): Retiro
de Casais - em Guaramiranga.
• 14 (quarta): Vigília de Oração.
• 15 (quinta) - Feriado:
Encontro da Diaconia de Louvor.
• 17 (sábado): Mocidade Especial e
Encontro de Casais.
• 22 (quinta): Dia de Ações de Graça
- Jantar Ágape.
• 30 (sexta): Início do Retiro do
Ministério Dorcas.

DEZEMBRO

• 01 (sábado) Mocidade: Celebração
do Aniversário de 60 anos Assembléia da ONU que criou o
Estado de Israel (29/11/1947).
• 02 (domingo): Ceia do SENHOR
• 08 a 20 - Viagem do Pr. Nogueira e
Roberto Kedoshim a Israel.
• 22 (sábado): Eleição da Mocidade.
• 23 (domingo): EBD - Assembléia
da Igreja; Culto - Cantata de Natal
• 24 (segunda) 21h: Celebração de
Natal e Jantar da Família Cristo é Vida
• 25 (terça): Cantata do Coral
Infanto-Juvenil
• 31 (segunda): Vigília com Batismo,
Posses e Reunião de Oração.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS

No dia 21 (domingo) teremos
uma Programação Super-Especial para as crianças de nossa
igreja. As atividades especiais
começarão na EBD e haverá um
grande encerramento à noite,
durante o Culto.

VIAGEM DO PR. JOSÉ NOGUEIRA
A JUAZEIRO DO NORTE

No próximo fim de semana,
o Pr. José Nogueira pregará na
Conferência Missionária da I Igreja
Batista Regular de Juazeiro do
Norte. O Pr. José Nogueira também apresentará o Projeto Israel,
da Família Kedoshim. Oremos por
essas conferências e seus frutos.

RETIRO DE CASAIS
09 a 11 de Novembro (Pousada
Logradouro - Guaramiranga)

Conseguimos 16 apartamentos na Pousada Recreio, em
Pacoti, que poderão atender
aos casais que ainda querem
ir. Procurem urgente o Pr. José
Nogueira para efetuar a parcela
a fim de garantir a vaga.

RETIRO DAS DORCAS
(Data Antecipada)
Devido à viagem do Pr. José
Nogueira a Israel, antecipamos o
Retido do Ministério Dorcas para
os dias 30 de novembro, e 01 e
02 de dezembro. O Retiro será
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.

MISSÕES NO ARATURI

Nos fins-de-semana uma família de nossa igreja fica responsável pelos
Cultos na Congregação do Araturi.

• OUTUBRO
21 - Rômulo e Diana;
28 - Mota e Linda.
• NOVEMBRO
04 - Fernando e Iraci;
11 - Pr. Joaquim e Lourdes;
18 - Rômulo e Diana;
25 - 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.

