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ABRINDO O JOGO SOBRE

O Noivado

Há traços de caráter e atitudes que são de suma importância
para o sucesso no casamento. Por exemplo, depois do Temor ao
SENHOR, a confiança é a base do casamento. Aqueles que serão
bons cônjuges falam sempre a verdade, não só um com o outro,
mas em qualquer circunstância (Colossenses 3:9). Haverá ocasiões
em um casamento quando um parceiro não terá como verificar a
veracidade do outro. Para que esse casamento perdure, cada um
precisa ser capaz de ter confiança na honestidade e fidelidade do outro.

A pessoa com que estou noivo(a) diz sempre a verdade a mim

e aos outros?
Duas pessoas quaisquer, numa relação tão íntima como o
casamento, eventualmente pecarão uma contra a outra. Para que
essa relação permaneça sadia, ambos precisam ser capazes de
admitir o erro e pedir perdão. Isso exige humildade, que não é a
ausência de confiança em si mesmo, mas antes uma avaliação
adequada de si mesmo em relação com Deus e com os outros.
A arrogância e a hipocrisia podem destruir um casamento.

A pessoa com quem estou noivo(a) manifesta uma humildade

genuína?
Talvez uma das fraquezas humanas mais comuns é a raiva
desenfreada. Impaciência com irritabilidade fazem uma combinação terrível, que freqüentemente destrói a comunicação num
casamento e às vezes resulta em violência física de um parceiro
contra o outro. A Bíblia adverte repetidamente contra o perigo da
ira incontida (Tiago 1:19-20; Efésios 4:26-27,31-32). Explosões de
temperamento durante o período de noivado são um sinal claro de
que o casamento com uma pessoa assim trará dificuldades.

a domínio próprio?
A pessoa com quem estou noivo(a) manifest
de Deus são os traços

Espiritualidade e respeito pela palavra
que formam uma base firme para todos estes outros traços de
caráter e atitudes. Aqueles que vivem num nível puramente físico,
cuidando apenas dos prazeres da carne, dão maus parceiros
de casamento porque tendem a ser abertamente egoístas e
freqüentemente lhes falta domínio próprio.
pessoa com quem estou noivo(a) está interessada em servir a
Deus? Essa pessoa demonstra interesse por coisas espirituais?
Aqueles homens e mulheres que estão habituados a seguir
a Palavra de Deus na vida são melhores esposos e esposas,
simplesmente porque a Bíblia contém a receita para um casamento bem sucedido.
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KOINONIA
ESTUDOS NO LIVRO DE JOSUÉ
A Importância da Santificação
Capítulo 3

“Disse Josué ao povo:
Santificai-vos, porque amanhã o SENHOR fará maravilhas
no meio de vós”
Josué 3:5
Israel, em sua caminhada com Deus pelo deserto rumo a Canaã, já
havia passado por esta experiência. Em Êxodo 19:10, quando Moisés
subiu ao Monte Sinai pela primeira vez, Deus fez a mesma exigência
ao Seu povo a fim de que eles estivessem preparados para receber
a grande bênção que Deus havia de lhes dar.
Assim como foi no Sinai, quando o poder de Deus se manifestou
trazendo os Dez Mandamentos para o povo, agora se daria o mesmo,
quando o Jordão, pelo mesmo poder de Deus, seria atravessado a
pé enxuto.
A grande e importante lição que se destaca aqui é que para grandes
realizações requer-se o devido preparo espiritual. Assim como nada
na vida humana pode ser alcançado sem o esforço necessário para
tal, assim também são as coisas espirituais. Se quisermos participar
de grandes realizações dentro do Reino de Deus, temos que nos
preparar no espírito para tais.
O SENHOR Deus queria ensinar isto ao seu povo. Daí, o chamamento a Moisés, em Êxodo 19. E agora a Josué, neste capítulo.
“Então disse o SENHOR a Josué:
Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel,
para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo”
Josué 3:7
Será que nós também temos aprendido esta lição? Se a vitória
diante de algum desafio estava sendo buscada com afinco, a santificação de todos, que estivessem empenhados para realizá-la, seria
o primeiro passo para que se conseguisse o alvo. Em nossa vida
hoje, o mesmo chamamento de Deus se dá. Temos grandes vitórias
a obter seja no lar, no trabalho, na igreja. Lancemo-nos a elas com
entusiasmo, boa vontade e denodo, sem nos esquecermos, primeiro,
de nos santificar diante do Senhor Jesus Cristo.
O exercício da santificação deve ser regular e normal na vida cristã. A busca pela pureza de vida, o desviar-se do mal e do pecado, o
cuidado com o tempo para a devoção, a leitura da Palavra de Deus, a
meditação nela, os momentos de oração são etapas que devem estar
presentes em minha e sua vida se aspiramos ver as “maravilhas de
Deus” ocorrendo em nossa vida pessoal, no lar, na igreja.
Amados, foi isto que o SENHOR Deus requereu de seu povo
defronte ao Jordão. É isto que ele está requerendo nós, diante dos
desafios que hoje enfrentamos.
“Então disse Josué aos filhos de Israel:
Chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do SENHOR vosso Deus”
Josué 3:9

KOINONIA - ASSUNTOS DE ORAÇÃO
1 - Ações de Graça: Pela decisão do Amilton. Pelos que têm-se colocado a disposição para fazer discipulados. Pela provisão da cirurgia do
Pr. José Barbosa. Pela alta e recuperação da irmã Iolanda. Louvar a Deus
pelo Encontro de Noivos com os recém-casados (2007). Pelo engajamento
do Renato, no Exército; oremos por seu testemunho.
2 - Oremos: Pela conversão de Giovane e Mikaela. Pela conversão da
família da Jaciele. Oremos pelo Ronaldo (irmão do Romildo): por sua conversão. Pela reconciliação do marido da Suely: Kim. Pelos frutos do Projeto
Evangelístico “Ilha da Fantasia”: pelos que fizeram decisão e pelos que
querem fazer um estudo bíblico. Oremos pelo Pr. Luiz Lindolfo e voluntários
que estão visitando as pessoas. Oremos por mais discipuladores. Oremos
pela saúde da Edislândia (tireóide). Continuemos a orar pelo Paulinho, no
Paraná, pela conversão da esposa. Pelo projeto do Luciano de montar
uma oficina mecânica e pela cirurgia de refluxo da Helena.
3 - Oremos pela neta da Dona Iolanda: Tátila; Oremos para que o
SENHOR anule a divulgação espírita que o Sr. Clóvis Nunes está fazendo
nas escolas. Pela Fatinha, irmã da Lucinha, está com úlcera. Oremos
pelo restabelecimento da Lucinha Marculayne. Oremos pelo casamento
da Paula e Karlos (29/03). Pela gravidez e parto da Ana Hércia, e por sua
transferência no trabalho. Pela Ilana (sobrinha da Ilzanir): por sua salvação e emprego. E pelo Jefferson e Portela, desviados da Igreja Bíblica de
Pajuçara. Oremos pela saúde da Dona Conceição e da irmã Francisca
(mãe da Lôia). Pela conversão dos pais do Mateus: Arcelino e Antônia.
E conversão da Jaqueline (esposa do Marden), e de sua irmã e marido
(Daniele e Digiórgio).
4 - Oremos pelo Igor, da Lena: por uma decisão por Cristo. Por nossos
irmãos que estudam/trabalham fora: Lucy e Josiel, Natan e Sara, Átila,
Marcos, Vítor Bruno e Ladynha, Rômulo, João de Deus, Cristina Mônica,
Ícaro, Ariane e Linhares. Orar pelo Brainer e Cleilson (vizinhos do Danilo),
pela conversão deles. Oremos pelo Bruno (do Ripardo): por uma decisão
por Cristo. Pela conversão do Bebeto. Pela família do Élder. Oremos
pela conversão do marido da irmã Catarina (Francisco). Pelas classes de
crianças da Claudiana: na casa da Cici e na casa da Ivanir.
5 - Oremos por mais irmãos presentes na Koinonia. Pela Cantata de
Páscoa (programação evangelística – 23 de março). Pelas mensagens
do Pr. Reinoldo Federolf; Pelo Informissões 702 – que seja uma edição
especial. Pelo Projeto de Construção da nossa Fortaleza Batista Fundamentalista. Oremos pelo Leonardo (12 anos): fará cirurgia neurológica.
Pelo Pedro Neto, sobrinho do irmão Lemos, que fez uma cirurgia e seu
caso é grave. Pelo Culto de Ações de Graça pelos 20 anos de Ministério
do Pr. José Nogueira à frente da IBF Cristo é Vida (dia 15).
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“Deus resiste aos soberbos,
dá, porém, graça aos humildes.
Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós”
Tiago 4: 6, 8
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SRI LANKA

De acordo com notícias
da Christian Solidariity Worldwide (CSW), mais de mil líderes de igrejas no Sri Lanka
estiveram no funeral do Pr.
Neil Samson, em 21/02, em
Ampara - quatro dias depois
de ele ter sido assassinado
por dois pistoleiros. O pastor
recebeu um tiro no tórax e a
esposa dele no estômago, no
que acredita-se ter sido um
ataque motivado pela atividade missionária do casal.
Dois homens em uma motocicleta atiraram no pastor
de 37 anos e na esposa dele,
Shiromi, de 31 anos, quando a família voltava para casa. “O filho pequeno
do casal sofreu um trauma severo. Entrou em estado de choque depois
que assistiu ao ataque. Shiromi permanece inconsciente na UTI no Hospital de Ampara”, relata a circular da CSW. O funeral foi organizado pela
Associação de Pastores de Ampara e chamou a atenção pela quantidade
de pessoas presentes e em silêncio.
A polícia prendeu quatro suspeitos de envolvimento com o assassinato.
Dois desses presos são membros do grupo Guardas de Casa, estabelecido
pelo governo para ajudar a polícia e o exército em questões de segurança
e outros deveres.
O Pr. Neil trabalhava há anos na Fundação de Igrejas Domésticas e
sofria acusações de estar “convertendo pessoas”. Ele foi vítima de um
atentado em sua casa, em novembro de 2007. Segundo a circular da CSW,
a propaganda anticristã “aumentou muito e faz parte de uma campanha
coordenada nos últimos anos. Esta atmosfera conduziu a uma série de
ataques violentos em igrejas, com alguns dos perpetradores nunca condenados”. Em 2004, um partido político, o Jathika Hela Urumaya (partido de
herança budista), foi formado para promover o que chamou de “legislação
anticonversão” como esforço contra as conversões ao cristianismo.”
“Estamos muito entristecidos com a notícia do assassinato deste
pastor inocente. Nossos pensamentos estão com a família do Pr. Neil e
nós só podemos esperar e pedir pela plena recuperação da esposa dele
e do filho. Alertamos o governo para que tome as medidas necessárias e
assegure a liberdade e proteção dos cristãos, e imploramos para que se
faça justiça neste caso”, disse o diretor da CSW.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
1 - Vamos agradecer a Deus e orarmos por entidades como a Christian
Solidariity Worldwide (CSW), que prestam um grande serviço ao trabalho missionário, pois num trabalho perigoso e fiel mantêm repórteres e
jornalistas que noticiam e denunciam violações dos direitos humanos
e as perseguições contra os cristãos.
2 - Oremos pela Sra. Shiromi e seu filho – que sobreviveram ao atentado
que matou o Pr. Neil. Ela está na UTI e o filhinho está com traumas
por ter visto o atentado.
3 - Oremos pelos pastores, líderes e membros das igrejas evangélicas
do Sri Lanka – que eles permaneçam firmes e com coragem para
continuar pregando o Evangelho.
4 - Em 1988 aconteceu algo parecido no Sri Lanka. O Pr. Lionel foi
assassinado em sua casa. Mas sua esposa, Lalani sobreviveu e continuou pregando o Evangelho. Em 10 anos houve 1200 conversões e
a fundação de sete novas igrejas. Deus abençoou o sangue mártir, e
um grande reavivamento e conversões ocorreram. Oremos!

PASTORAL – 001/2008

Aos amados membros
Igreja Batista Fundamentalista
Cristo é Vida
“Disse-lhe o senhor: Muito bem,
servo bom e fiel; foste fiel no pouco,
sobre o muito te colocarei: entra no
gozo do teu senhor.”
Mateus 25:21
“Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito;
e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito”
Lucas 16:10
Graças ao SENHOR Jesus Cristo atravessamos 2007
com um histórico de muitas bênçãos. Foram bênçãos sobre
nossas vidas, nossas famílias e sobre toda a nossa igreja. É
certo que houve também lutas, mas o SENHOR Deus é fiel,
e nos assistiu com Sua maravilhosa graça.
Agradecemos ao SENHOR por ter nos abençoado para
que também fôssemos fiéis. E a nossa fidelidade possibilitou
que a nossa igreja pudesse realizar todos os seus ministérios
e cumprir a Missão que Ele nos delegou.
Temos em 2008 três grandes metas, por isso precisamos
viver na dependência total do SENHOR Jesus Cristo e em
perseverante obediência:
1 - Glorificar a Deus através de nosso crescimento espiritual e pregação aos perdidos de Fortaleza, principalmente
de nossas vizinhanças.
2 - Crescer em Missões, alcançando os judeus e gentios.
3 - Ampliar o espaço físico de nossa igreja. Precisamos
em 2008 pôr em andamento nosso projeto de construção da
Fortaleza Batista Fundamentalista, para ser nosso local de
adoração e nosso centro de operações estratégicas para a
obra missionária e de Defesa da Fé.
Por causa de nossa terceira meta, incluímos em nossos
envelopes de 2008 uma coluna chamada “CONSTRUÇÃO”.
Este espaço se destina às ofertas voluntárias destinadas
especialmente para este projeto.
Minha oração, amados, é para que sejamos fiéis. Fiéis à
nossa preciosa salvação eterna. Fiéis no repasse de nossos
dízimos. Fiéis às bênçãos que o SENHOR tem derramado
sobre todos nós.
Que o Autor de nossa salvação continue do Céu fazendo
jorrar sobre nós Sua graça e misericórdia, em 2008 e até a
Sua Volta. Maranatha!
Pr. José Nogueira
Pastor-sênior - IBF Cristo é Vida

N otas & Notícias

“FAZEI DISCÍPULOS” - Mateus 28:19
“Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações”. A ordem
de Jesus para que nós façamos discípulos é para ser obedecida por quem?
Por todo mundo? Pelos descrentes? Pelos desviados? Pelos sem compromisso com a Palavra de Deus? Quem deve obedecer esta ordem?

MESA DA CEIA E PÚLPITO

Tanto a Mesa da Ceia como o Púlpito são partes da ornamentação fixa
de nossa igreja, não devendo, portanto, ser retirados de seus locais. Em
qualquer atividade que haja mesmo a necessidade de remoção, os responsáveis devem de antemão pedir a permissão do Conselho Pastoral.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Todos os meses o Ministério Dorcas recebe doação de alimentos
dos irmãos e faz as cestas básicas para famílias carentes. Atualmente
ajudamos 20 famílias que estão passando por necessidades. Para
que a sua ajuda seja mais efetiva, pedimos que você assuma com a
Liderança das Dorcas o compromisso de trazer mensalmente um tipo
de alimento e a quantidade que será doada. Para complementar as 20
cestas básicas, estamos precisando de 20 kg de feijão, 14 kg de arroz,
11 kg de açúcar, 23 pacotes de macarrão, 5 pacotes de café, 14 pacotes
de massa de milho, 18 pacotes de bolacha, 18 latas de óleo.

AGENDA ESPECIAL DE MARÇO
Dia 15 » 19h: Culto de Ações de Graça pelos 20 anos
(sábado) do Ministério do Pr. José Nogueira (1987-2007)
na liderança da IBF Cristo é Vida.
Dia 16 » Mensagens com o Pr. Reinhold Federolf
EBD: A Palavra Profética: Prova da Existência de Deus
CULTO: A Luta Apocalíptica contra o Criador

(domingo)

Dia 18 » 19h: TOM e Koinonia Especiais:
Dia de Oração por Israel

(terça-feira)

Dia 19 » 19h: II Encontro de Amigos da Chamada
da Meia-Noite - Mensagem: Profecias e
Revelações Incríveis - Pr. Reinhold Federolf

(quarta-feira)
feriado

Dia 20 » 19h: Aula Especial para os seminaristas
do CBD com o Pr. Reinhold Federolf.

(quinta-feira)

Dia 21 » 19h: Culto Evangelístico - Mensagem:
Nos Passos de Jesus - Pr. Reinhold Federolf

(sexta-feira)
feriado

Dia 22 » 19h: Mocidade Cristo é Vida
(sábado)

Dia 23 » 7h: Culto da Ressurreição - Devocional: Pr. Reinhold
Federolf; 8h: Café Ágape; 18h: Culto de Louvor
e Adoração; 19h: Cantata de Páscoa - Coral Cristo é Vida

(domingo)

Dia 29 » 19h: Casamento da Paulinha e Karlos
(sábado)

INFORMISSÕES ESPECIAL – Estamos preparando a Edição Espe-

cial de nosso Informissões número 702. Solicitamos colaborações
dos membros de nossa igreja e evangelistas. Contamos com a sua
cooperação.

