Ano XX - Nº 687 • Fortaleza, 28 de Outubro de 2007

Programação
E vangelística

DIA DOS
VIVOS
Dias 02, 03 e 04
de Novembro.
Faremos
evangelismo
com 15 mil
folhetos
especiais.

Um Convite Muito Especial Para Você

Queremos convidar você e sua família para assistirem a Peça
de Teatro “Mãos Vazias”, que será apresentada nos dias 02,
03 e 04 de novembro (sexta a domingo), às 19 horas.
A entrada é franca, e temos um amplo e seguro
estacionamento interno.
Venha e traga a sua família para juntos louvarmos a Deus,
termos um bom tempo de reflexão sobre o verdadeiro
sentido da vida, e para sermos revigorados e fortalecidos
para as lutas diárias.
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– Pr. José Nogueira –

Joana D’Arc, amada irmã em Cristo e ovelhinha querida de
nossa igreja, me mandou este excelente texto:
Pastores e lobos têm algo em comum: ambos se interessam
e gostam de ovelhas, e vivem perto delas. Assim, muitas vezes,
pastores e lobos nos deixam confusos para saber quem é quem.
No entanto, não é difícil distinguir entre um e outro.
Vejamos:
Pastores buscam o bem das ovelhas, lobos buscam os bens
das ovelhas.
Pastores vivem à sombra da cruz, lobos vivem à luz de holofotes.
Pastores têm fraquezas, lobos são poderosos.
Pastores são ensináveis, lobos são donos da verdade.
Pastores têm amigos, lobos têm admiradores.
Pastores vivem de salários, lobos enriquecem.
Pastores vivem para suas ovelhas, lobos se abastecem das
ovelhas.
Pastores apontam para Cristo, lobos apontam para si mesmos
e para a igreja deles.
Pastores são pessoas humanas reais, lobos são personagens
religiosos caricatos.
Pastores são simples e comuns, lobos são vaidosos e especiais.
Pastores se deixam conhecer, lobos se distanciam e ninguém
chega perto.
Pastores alimentam as ovelhas, lobos se alimentam das ovelhas.
Pastores lidam com a complexidade da vida sem respostas
prontas, lobos lidam com técnicas pragmáticas com jargão
religioso.
Pastores se comprometem com o projeto do Reino, lobos têm
projetos pessoais.
Pastores são transparentes, lobos têm agendas secretas.
Pastores dirigem igrejas-comunidades, lobos dirigem igrejasempresas.
Pastores pastoreiam as ovelhas, lobos seduzem as ovelhas.
Pastores buscam a discrição, lobos se autopromovem.
Pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas, lobos se
interessam pelo crescimento das ofertas.
Pastores ajudam as ovelhas a seguir livremente a Cristo, lobos
geram ovelhas dependentes e seguidoras deles.
Pastores constroem vínculos de amizade, lobos aprisionam em
vínculos de dependência.
Eu acrescentaria mais algumas diferenças:
Pastores são fiéis aos princípios bíblicos, lobos inventam
ou seguem modismos teológicos: um dia são quasepentecostais, depois são discípulos da SEPAL, noutro tempo
seguem Bill Hybels (aquele da Rede Ministerial), a seguir se
viram para John McArthur...
Pastores estudam e pregam a Palavra de Deus, lobos fazem
sermões de auto-ajuda.
Pastores publicam artigos como esse, lobos os escondem.

TEOLOGIA DE MISSÕES
O QUE POSSO FAZER POR MISSÕES?
Alguns, que começam a conhecer a ordem de Jesus Cristo para
que toda a igreja, todos os membros, todos os ministérios, enfim, todos os crentes se envolvam efetivamente em Missões, se perguntam
como podem fazer algo pela obra missionária. São, em sua maioria,
irmãos sinceros que ficam convencidos do imperativo bíblico para
fazer Missões e pensam que o desafio missionário consiste apenas
em IR ou CONTRIBUIR FINANCEIRAMENTE. E, como não foram
chamados e não têm recursos, se acham não qualificados para o
envolvimento em Missões.
Ir e Contribuir são apenas duas de muitas
possibilidades de fazer ou ajudar na obra
missionária. Hoje gostaria de falar do mais
importante envolvimento em Missões.
Você já viu um passarinho dormindo num
galho ou num fio sem cair?
Como é que ele consegue isso? Se nós
tentássemos dormir assim, iríamos cair e quebraríamos
o pescoço, não é verdade?
O segredo de tal prodígio está nos tendões das pernas do passarinho. Seus tendões foram feitos pelo Criador de forma que, quando
o joelho está dobrado, o pezinho se fecha, segurando firme qualquer
coisa. Os pés não podem soltar o galho até que o passarinho desdobre
o joelho para voar. Assim, o joelho dobrado é que dá ao passarinho
a força para segurar o galho ou o fio. Enquanto ele estiver com os
joelhos dobrados, não poderá cair.
Ficamos maravilhados com esse mecanismo de Deus para dar
firmeza ao passarinho. Pois saiba que não é muito diferente em
nossa vida.
Quando as coisas são difíceis, quando há muitos desafios, quando
seguir a Cristo parece ser impossível, ou estamos na iminência de
cair ou fraquejar, a maior segurança nos vem ao ficarmos de joelhos
dobrados, em oração.
Para a nossa vida cristã, diante das turbulências que nos atinge,
lembremos da lição do passarinho. Dobrados os joelhos, não poderemos cair:
“Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem
cuidado de vós” (1 Pedro 5:7).
Para prestarmos a maior contribuição para Missões, lembremonos outra vez da lição do passarinho. Precisamos dobrar os joelhos
pelos nossos missionários:
“Saúda-vos Epafras que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o
qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações,
para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a
vontade de Deus” (Colossenses 4:12).
Portanto, amados, comecemos nosso envolvimento missionário
com o ministério mais importante e mais eficiente em favor de Missões: A ORAÇÃO.
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MISSÕES – OREMOS PELO
TURCOMENISTÃO
Foram anistiados quatro dos seis prisioneiros religiosos de
consciência no Turcomenistão após jurarem lealdade ao Alcorão
durante o Ramadã, informou o “Forum 18” . Porém, um dos quatro,
o pastor batista Vyacheslav Kalataevsky, que não aceitou a oferta,
permanece mantido sob custódia e pode ser deportado. Ele recusou a oferta de anistia que lhe obrigava jurar ser fiel ao Alcorão.
“Nós estamos preocupados porque há uma esperança mínima
de que ele fique aqui”, disse um dos membros da família do pastor
ao “Forum 18 News Service” (Agência de Notícias Internacionla).
“A família e membro da igreja querem que Vyacheslav fique e ele
quer ficar”, contou a fonte.
Parentes dizem que a embaixada ucraniana também apelou
às autoridades turcomanas em favor de Kalataevsky para que ele
receba autorização para viver com a família no Turcomenistão.
Os três outros prisioneiros religiosos anistiados são Testemunhas de Jeová que tinham sido sentenciados por se recusarem a
fazer parte do Exército, por questões de consciência religiosa.
Nenhum funcionário foi encontrado disponível para explicar ao
“Forum 18” por que não foram anistiados dois dos prisioneiros
religiosos e por que Kalataevsky não pode voltar à família dele.
Outra dúvida é por que alguns dos prisioneiros anistiados tiveram
que jurar lealdade ao Alcorão e ao Ruhnama (Livro da Alma).
De acordo com o relato de um parente de Vyacheslav
Kalataevsky, o pastor é mantido em uma cela com outros 30
homens.”Colchões só entram à noite e durante o dia os prisioneiros têm que sentar ou deitar no chão de concreto frio. Eles
são mantidos sem condições de higiene e sem possibilidade de
tomarem banho”.
Familiares pediram às autoridades permissão para trazer o
pastor batista para ficar com eles em Ashgabad, enquanto a aguardam decisão sobre o futuro dele. “Mas o pedido foi recusado. Nós
tentamos descobrir o que acontecerá a ele. O serviço de imigração
nos falou que o caso está no Ministério de Assuntos Exteriores e
no Ministério do Interior. Eles não nos dão informações concretas”,
disse um parente.
MOTIVOS DE ORAÇÃO

1 - Oremos pelo Pr. Vyacheslav Kalataevsky. Peçamos ao SENHOR
que lhe dê forças diante de todas essas torturas, a fim de que ele
não renuncie à sua fé.
2 - Oremos pelo Turcomenistão. País de maioria muçulmana está
em décimo-quarto lugar na lista dos países que mais perseguem o
Evangelho de Cristo. Oremos para que seus dirigentes percebam que
antes eles foram massacrados pelos comunistas da ex-URSS, e como
podem agora, com liberdade, massacrarem os crentes?
3 - Oremos pelos familiares do Pr. Vyacheslav Kalataevsky: A família,
parentes e igreja sofrem muito em momentos assim. Oremos para
que sejam confortados.
4 - Oremos por essa onda de perseguição aos crentes no Turcomenistão. O Pr. Kalataevsky foi preso há três anos, num julgamento
ilegal. O Islamismo e a Igreja Ortodoxa dominam o país, impedindo
e perseguindo o Evangelho de Jesus Cristo.

OREMOS POR
PROJETOS MISSIONÁRIOS
PROJETO CALEBE - A data da viagem

de nossos “espias” a Israel se aproxima (08 de dezembro). Dessa viagem
muitos assuntos acerca do envio da
Família Kedoshim para Israel serão
esclarecidos, como a questão de moradia, custos, estratégias de evangelismo, filosofia missionária a ser
implantada, etc. Oremos para que não haja nenhum impedimento
para essa viagem (um conflito mais grave, por exemplo, entre Israel e
seus vizinhos, pode provocar adiamento ou cancelamento de viagens
turísticas a Israel). Oremos para que não surjam problemas de saúde
do Pr. José Nogueira ou do Roberto, nem fatores externos ou que
problemas familiares impeçam a realização desse projeto.

PROJETO SENEGAL - Dr. Carlos Heron

segue firme com seu treinamento em
preparação para o trabalho missionário
em Senegal – África. Sua esposa está
esperando mais um filho. Seus planos
mudaram um pouco. Agora planejam ir
para o Senegal assim que tiverem levantado o sustento necessário.
A preparação deles consiste no término do Curso de Bacharelado
em Teologia (2008), Curso de Treinamento de Liderança da APEC
(2009), levantamento de sustento, visita prospectiva ao Senegal e ida
para o trabalho missionário.

PROJETO ALTO SOLIMÕES - Houve

contratempos em nossos planos. Com
a decisão do Ricardo Dias e família
saírem do campo em Palmeiras do Javari, por questões de saúde da Arlete,
pensávamos em enviar uma família
missionária para ficar naquele trabalho. Estávamos orando pelo envio
de Alexandre e família (da Igreja Fundamentalista Cristo é Vida, do
Henrique Jorge). Mas, eles buscaram ao SENHOR e têm convicção
de continuar o trabalho em Tupã-Mirim, uma congregação daquela
igreja. Estamos orando e buscando uma solução de Deus para não
deixar o trabalho em Palmeiras do Javari, no Amazonas, por muito
tempo sem a presença de uma liderança.

PROJETO ISRAEL - Percebemos passo

a passo a mão de Deus preparando
Roberto Kedoshim para o grande desafio de ir para Israel a fim de pregar
o Evangelho aos judeus. No último
fim de semana, Roberto esteve com
o Pr. José Nogueira na Primeira Igreja Batista de Juazeiro do Norte,
onde deu seu testemunho e apresentou de forma sucinta e clara o
seu projeto missionário para Israel. Foi uma grande bênção. Oremos
para que aquela igreja inclua os Kedoshim em sua agenda de oração
e em seu orçamento missionário para 2008.

N otas & Notícias

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
EM JUAZEIRO DO NORTE

Pr. José Nogueira esteve pregando na Conferência Missionária
da I Igreja Batista Regular de
Juazeiro do Norte, no fim de semana passado. Foram com o pastor
os diáconos Roberto e Bonifácio.
Foi uma viagem muito abençoada.
Houve um desafio de participação
em Missões para todos os membros da igreja. E o irmão Roberto
Kedoshim teve a oportunidade de
apresentar seu projeto para fazer
Missões em Israel.

RETIRO DE CASAIS • 09a11/NOV

POUSADA LOGRADOURO
– GUARAMIRANGA
Estamos com tudo preparado
para o nosso Retiro de Casais. Na
próxima semana vamos apresentar a programação e todos os preparativos a fim de que tenhamos
um edificante e abençoado Retiro.
Oremos para que nossas famílias
possam crescer na Palavra de
Deus, formando bases sólidas
para a criação de filhos e formação
bíblica das próximas gerações.

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.

SEMANA DE NOSSA IGREJA
DOMINGO - 09h: EBD;
18h: Culto de Adoração a Deus
SEGUNDA - 19h: Koinonia: Estudo
Bíblico e Reunião de Oração
QUARTA - 15h: CBD - Centro Bíblico
Discipular; 19h: TOM - Tempo de
Oração por Missões
SEXTA - 17h: CBD; 19h: CTBPL - Curso
de Trein. Bíblico para Pastores e Lideres
SÁBADO - 15h: EBEC - Escola
Bíblica Evangelizadora de Crianças;
16h: Evangelismo; 19h: Mocidade

Agenda do TRIMESTRE
OUTUBRO

• 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) - 17h: Chá de Fraldas
- Patrícia do Ximenes; 19h 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.

MISSÕES NO ARATURI

Nos fins-de-semana uma família
de nossa igreja fica responsável
pelos Cultos.

• OUTUBRO
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.

