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Será este o tema e a
grande aventura para
as crianças de nossa
igreja, por ocasião
da homenagem do
Dia das Crianças.
Iremos a uma cidade
murada, com grandes
torres, e cheias de “inimigos”. E, como Josué, vamos
aprender a derrubar as barreiras que impedem o avanço
e o crescimento do povo de Deus.
A taxa será de 17 reais, incluindo o ônibus, lição bíblica,
passeio, piscina, almoço e muita aventura e emoção. Será no
dia 1º de novembro, saída às 8 horas e retorno às 17 horas.

DIA DOS VIVOS:

PROGRAMAÇÃO EVANGELÍSTICA
02 DE NOVEMBRO - DOMINGO

Deus das Surpresas
08 horas
Café Ágape e Celebração
da Ceia do Senhor
09 horas
Evangelismo de Massa
(Dia dos Vivos)
18 horas
Culto Especial:
Lançamento do livro
Deus das Surpresas
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A Síndrome de Lúcifer
O Brasil chorou com o desfecho do seqüestro das duas adolescentes em Santo André. Depois de cinco longos dias de terror,
um rapaz chamado Lindemberg matou sua ex-namorada e baleou
gravemente a amiga. Ele agora está preso, e começará a novela do
julgamento, em que advogados, promotores, jornalistas, psicólogos
e palpiteiros darão as mais fantásticas explicações e apresentarão
as mais variadas denúncias e inimagináveis defesas.
Porém, há uma coisa nessa tragédia que muito me chamou
a atenção. Lindemberg não respeitava ninguém. Ele não ouvia
qualquer conselho.
Ele não aceitou que sua namorada terminasse o namoro. A
opinião dela não interessava a ele. Para ele apenas importava o
fato que ele não queria terminar. Ele desprezou os conselhos de
seu advogado (seu advogado abandonou o caso, quando concluiu
que Lindemberg não acatava suas sugestões). Não concordou
com o promotor que lhe deu garantia de integridade física. Rejeitou todas as tentativas de acordo, não cumpria as exigências.
Porém, queria que tudo fosse resolvido ao seu próprio modo.
Não respeitou o comandante da Polícia de São Paulo. Não tinha
o menor respeito por quem quer que fosse. Num dos diálogos
com os negociadores, Lindemberg declarou que era o príncipe
do gueto - o cara que mandava no pedaço.
A atitude dele me fez lembrar aquele jovem norte-americano
que explodiu um prédio em Oklahoma, em 2001, matando 168
pessoas. Foi julgado e condenado à morte. Horas antes de receber
a injeção letal, ele passou à imprensa um trecho de um poema
triunfalista que expressa a arrogância dos prepotentes: “Eu sou
o senhor do meu destino, o capitão de minha alma”.
Esses jovens não tiveram pais que estabeleceram para eles o
que é autoridade, não lhes ensinaram algo sobre respeito, nem
lhes passaram a noção de limites. Os dois revelam aquela atitude
malévola de rebelião, do se faça a minha vontade. Parecem sempre querer dizer: “todos estão errados; apenas eu estou certo”.
Alguns jovens traduzem isto numa frase maligna: “nós capota,
mas num breca”(sic).
É por isso que, em 1 Samuel 15:23, o SENHOR Deus diz que
“a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como
a idolatria”. Deus põe na lista dos piores pecados a rebelião, o
desrespeito às autoridades, a obstinação de querer fazer sempre
a vontade própria.
O assassino de Oklahoma estava errado. Ele não era senhor
do destino, nem sequer era capitão de sua alma, pois certamente
não queria ir para o lugar que foi.
O assassino da adolescente estava errado. Vai amargar o ter
desprezado os conselhos. E agora vai ter que respeitar à força
as autoridades prisionais, terá que engolir a seco as ordens e os
regulamentos da prisão.
A Síndrome de Lúcifer é a rebelião contra as autoridades. É
murmurar contra os “tiranos”, mas querer viver sob a tirania de
sua própria vontade.
Este pecado transformou Lúcifer em Satanás, e tem destruído
muitas vidas.

A CONSTRUÇÃO DA MASSADA
Fortaleza Batista Fundamentalista

Temos testemunhado a convicção e o envolvimento voluntário
dos irmãos de nossa igreja quanto ao Projeto Massada. Muitos têm
feito realmente o que a Bíblia ensina e tem se disposto a doar o que
podem (mais do que se pode é pretensão, menos é falta de zelo e
fé). Estamos chegando a quase 120 compromissos mensais, por isso
cremos que é hora de começar a colocar em andamento algumas
fases da construção. O engenheiro fará um projeto das bases e
trataremos com o nosso ministério de engenharia.
Eis a lista dos que assumiram o compromisso de fé em ajudar
neste projeto:
1. Pr. Nogueira (150,); 2. Pr. Joaquim (100,); 3. Elsa (120,);
4. Josiel /Lucy (400,); 5. Catarina (30,); 6. Daniel (100,); 7. Assis
(25,); 8. Jorge Teixeira (25,); 9. Giuvan (70,); 10. Alexandre Paulo
(50,); 11. Fátima Linhares (30,); 12. Graça Tabosa (30,); 13. Lívio
Rafael (30,); 14. Vanuza (40,); 15. Ripardo (30,); 16. Pr. Cosmo
(30,); 17. Marlúcia (30,); 18. Claudinho (100,); 19. Júlio/Eriedna
(50,); 20. Júlio César (50,); 21. Jessé (20,); 22. James (25,);
23. Eliete (20,); 24. Maria Vó (15,); 25. Alexandre Aquino/
Glaudiane (100,); 26. Auristela (10,); 27. Ricardo/Simone (50,);
28. Rômulo (50,); 29. Petros (20,); 30. Aureliano (15,); 31. Eliacy (20,);
32. Marlene (15,); 33. Karlos (40,); 34. Rodrigo (15,); 35. Luzanira
(20,); 36. Sérgio (30,); 37. Valdeci (20,); 38. Mazé Braga (30,);
39. Ricardo Macieira (40,); 40. Tiago/Gina (30,); 41. Bonifácio/
Ilzanir (150,); 42. Walter (10,); 43. Eliane Farias (30,); 44.
Mazé Fernandes (10,); 45. Eudalice (15,); 46. Carmen (50,);
47. Marcelo (500,); 48. Marcus Ferreira (40,); 49. Mota (50,);
50. Linda (30,); 51. Sarinha (10,); 52. Aila (50,); 53. Cléia (10,);
54. Adriana (20,); 55. João Lucas (3,); 56. Vaudenir (10,);
57. Jachson/Ismênia (150,); 58. Lourdes Holanda (20,); 59. Fca.
Aguiar (20,); 60. Vanúzia/Ricardo (40,); 61. Camilinha (10,);
62. Raimundo/Edite (20,); 63. Igor/Raíza (25,); 64. Maria Renata
(5,); 65. Janeide (5,); 66. Ximenes (50,); 67. Clarice (10,);
68. Roberto/Verônica Kedoshim (30,); 69. Lemos (20,);
70. Milena (70,); 71. Nack (10,); 72. Paulinho (10,); 73. Luciano (100,);
74. Hilária (10,); 75. Mazé Mesquita (10,); 76. Luiz Cláudio (20,);
77. Otílio/Samara (20,); 78. Ivone (10,); 79. Rita Ângelo (20,);
80. Mª Evenilda Nyr (10,); 81. Lourdes Moreira (20,); 82. Rose/Bruno (100,);
83. Lúcia Oliveira (50,); 84. Cláudio/Zoélia (250,); 85. Tana (40,);
86. Cong. Pecém (50,); 87. Diniz/Jute (200,); 88. Fábio Moura (20,);
89. Sandra Duarte (20,); 90. Iranir (10,); 91. Jocélio/Zildânia (70,);
92. Janemeyre (20,); 93. Raphael/Amor (30,); 94. Neide (10,);
95. Mara Celi (10,); 96. Helder (15,); 97. Liduína Lôtfi (20,);
98. Lúcia Lôtfi (20,); 99. Lúcia Moura Vó (10,); 100. Teófilo/Séfora (50,);
101. Sandra Helena (50,); 102 - Ian (80,); 103. Maria Odete (10,);
104. Eurides (10,); 105. Xavier (20,); 106. Cleide/Lívio (15,);
107. Rosimeyre (30,); 108. Loia (20,); 109. Margarida (50,); 110. Átila
(50,); 111. Melo/Valéria (30,); 112. Erik (15,); 113. Jaqueline (20,);
114. Sara Regina (20,); 115. Graça Aragão (20,); 116. Hayneide (10,);
117. Neide Aquino (10,).

Por amor e pela fé, comprometa-se a ajudar mensalmente
até dezembro. Esperamos que nesses meses de contribuição
o SENHOR Deus nos dê o que nós necessitamos
nesta primeira parte do projeto.
Para efeito de planejamento, AINDA estou confiando em Deus para
cooperar mensalmente com a construção de nossa MASSADA Fortaleza Batista Fundamentalista, com a importância de:

R$ ______________________ por mês, até dezembro/2008.
Meu Nome: ___________________________________________.
Preencha, recorte e coloque no Gazofilácio, ou entregue à irmã Elsa Mita

OREMOS PELO BRASIL

Manifesto Batista
A Convenção Batista Brasileira, no início deste ano, aprovou um manifesto contra a aprovação do Projeto de Lei que
trata como crime qualquer expressão de desaprovação do
homossexualismo. O Manifesto foi entregue ao Presidente
Luiz Inácio numa audiência no Palácio do Planalto, está
sendo vinculado na imprensa e apresentado a vários setores
do legislativo.
Oremos para que, como diz 1 Timóteo 2:1-2, possamos
ter em nosso país a liberdade de pregar a Palavra de Deus
e para que não venhamos a ser perseguidos por causa de
nossas convicções de fé.
Segue na íntegra o Manifesto Batista:
Diante da tramitação no Senado Federal do Projeto de
Lei Complementar nº 122/2006, aprovado pela Câmara
dos Deputados (PL 5003/2001), que pretende punir como
crime qualquer tipo de reprovação ao homossexualismo, a
Convenção Batista Brasileira manifesta a sua preocupação
com o futuro da sociedade brasileira, caso a lei venha a
ser aprovada.
Preocupa ao povo batista a aprovação de uma lei
que privilegia uma minoria, em detrimento do direito de
todos. Reconhecemos o direito dos homossexuais a um
tratamento digno e igualitário, ao mesmo tempo em que
defendemos a liberdade fundamental de formar e exprimir
juízos, favoráveis ou desfavoráveis, nas questões de
orientação sexual.
Entendem os batistas que a aprovação do referido Projeto de Lei pode resultar no aumento da subversão de valores
morais e espirituais que destroem a família e enfraquecem
a nação brasileira. Por isto, decidimos vir a público reafirmar
nossas posições bíblicas e históricas sobre os princípios e
os valores que sustentam a liberdade de consciência, as
religiões e a vida em sociedade.
1 - Cremos que todos têm direito, outorgado por Deus, de
ser reconhecidos e aceitos como indivíduos, sem distinção
de raça, cor, credo ou cultura; de ser parte digna e respeitada da comunidade; de ter a plena oportunidade de alcançar
o seu potencial. Todas as pessoas foram criadas à imagem
de Deus, razão porque merecem respeito, consideração,
valor e dignidade.
2 - Cremos no direito à liberdade de consciência e de expressão religiosa. Cada pessoa é plenamente livre perante
Deus, em todas as questões de consciência e tem o direito
de abraçar ou rejeitar religião, bem como de testemunhar
sua fé religiosa, propagar e ensinar a verdade como a
entenda, e até de mudar sua crença, sempre respeitando
os direitos e as convicções dos outros.

3 - Cremos que cada pessoa é preciosa, insubstituível
e moralmente responsável perante Deus e o próximo.
Cremos no direito à liberdade de escolha e aprovação
dos princípios e dos valores que regem a convivência e a
conduta, na família e na sociedade.
4 - Cremos que Deus criou o ser humano, macho e fêmea,
com direitos iguais e diferenças sexuais. Essas diferenças
se baseiam na constituição física, na forma de ser, de perceber o mundo, de reagir e de relacionar-se. Deus criou
macho e fêmea, para que se completem e cooperem com
ele na criação e na formação da humanidade.
Uma vez que, não podendo nos calar diante do alto risco
de degradação social e do surgimento de perseguição religiosa motivada por aqueles que se sentirem discriminados:
1) Conclamamos os representantes do povo no Senado
e nas demais instâncias da República, cidadãos e líderes de
instituições sociais e religiosas, bem como os pais e formadores de opinião a que se unam para defender o respeito à
pessoa e a garantia dos direitos individuais, lutando a favor
de uma sociedade na qual prevaleça a dignidade de todos.
2) Conclamamos todos os cristãos a proclamar e ensinar toda a verdade, conforme revelada nas Sagradas
Escrituras, inclusive as orientações nelas contidas sobre
a natureza da sexualidade humana. Não podemos negar
que Deus Criador, o Senhor dos senhores, justo Juiz de
toda a terra, condena o homossexualismo, conquanto ame
os que o praticam, oferecendo-lhes o perdão e a graça que
restauram a dignidade humana.
3) Conclamamos todos os cidadãos a cultivar uma
convivência pacífica e respeito ao próximo, mantendo a
respeitabilidade e o pudor nas relações sociais. Reconhecemos que ninguém tem o direito de coibir a escolha sexual
de quem quer que seja. No entanto, essa norma não pode
impedir que qualquer cidadão tenha o direito de considerar
impróprio e inconveniente ou de qualificar como imoral ou
inaceitável o comportamento homossexual.
A aprovação de uma lei não pode ferir as conquistas
adquiridas na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
que afirma em seu artigo XIX: ‘Toda pessoa tem direito
à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a
liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar,
receber e transmitir informações e idéias por quaisquer
meios e independentemente de fronteiras’.
Conscientes do exercício da nossa cidadania, faremos
tudo o que for possível e justo, a fim de que construamos
uma sociedade cada vez mais firmada nos valores éticos,
morais e espirituais inspirados nas Sagradas Escrituras.
Assim sendo, unimo-nos aos demais esforços para salvar o
Brasil da degradação moral e da perseguição religiosa, bem
como deixarmos um legado de justiça, paz e prosperidade
para as futuras gerações.

N otas & Notícias

AGENDA DA IGREJA
NOVEMBRO

(sábado) 01 - 08h: Passeio-Aventura das Crianças –

				
Conquistando Jericó
			 19h: Mocidade – Programação Especial - Sketes
(domingo) 02 - 08h: Café Ágape e Celebração da Ceia do Senhor
			 09h: Evangelismo de Massa – Dia dos Vivos
			 18h: Culto Especial – Lançamento do livro:
				
Deus das Surpresas
(sex a dom) 07 a 09 - Retiro de Casais (Praia do Presídio)
(sábado) 08 - 19h: Mocidade - Participação do Primeiro Grupo
(sexta-feira) 14 - 19h30: Casamento de Lia e Samuel
(sábado) 15 - 14h: Feirinha Social do Ministério Dorcas
			 16h: Chá de Fraldas da Cida
			 19h: Posse do Pr. Luiz Lindolfo – Araturi
			 19h: Mocidade – Participação do Segundo Grupo
(sábado) 22 - 19h: Mocidade – Participação do Terceiro Grupo
(quinta-feira) 27 - 19h: Jantar de Ações de Graça
(sábado) 29 - 19h: Mocidade – Conclusão dos Grupos

ACONTECEU

RETIRO DE JOVENS

No final de semana passado houve o Retiro de Jovens, com quase
150 jovens de nossa igreja, congregações e da Igreja Fundamentalista
Bíblica Cristo é Vida (Sítio São João). O tema foi “Oração – a Senha
de Deus”, baseado em Jeremias 33:3. A liderança da Mocidade fez
um excelente trabalho de organização e os nossos jovens tiveram,
como sempre, um comportamento bíblico. O responsável pelo local
ressaltou três coisas que viu em nossos jovens: a participação deles
nos estudos, o comportamento fora dos estudos e a alegria que nossos jovens têm em conversar com os adultos (de não se isolarem).
Foi uma grande bênção!

JORNADA MISSIONÁRIA

Nos dias 18 e 19, uma equipe liderada pela Janeide viajou para
Santa Quitéria. Fizeram um trabalho evangelístico na localidade
chamada Assentamento Raposa. Houve evangelismo pessoal, culto
e programações para as crianças. Esperamos que o SENHOR abra
as portas para iniciarmos um trabalho missionário naquela região
tão carente.

RETIRO DE CASAIS

Tema: Conhecimento de Deus, Auto-conhecimento
e Conhecimento Mútuo
Data: 07 a 09 de novembro – Local: Hotel Donana – Taxa: 250,00

RETIRO DO MINISTÉRIO DORCAS

Tema: A Dinâmica da Liderança Eficaz – Neemias 2:4
“O que me pede agora? Então orei ao Deus dos céus”
Data: 19 a 21 de Dezembro – Local: Hotel Don’Ana – Taxa: 90,00.
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