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Dia de Ações de Graça
Dia 27 (quinta-feira) 19 horas
“Conta as bênçãos, Conta quantas são,
Recebidas da divina mão!”

(Hino Conta as Bênçãos – Nº 329 – Cantor Cristão)
RETIRO DE CASAIS
Nos dias 7 a 9, realizamos
o nosso Retiro de Casais,
nos hotéis Donana, Jangadeiro e Pousada do Sol.
LANÇAMENTO
DO LIVRO DEUS
DAS SURPRESAS
No dia 13, foi lançado
de forma especial o livro
“Deus das Surpresas”,
do Pr. José Nogueira,
no Centro de Convenções
na VIII Bienal Internacional
do Livro.
CASAMENTO
DE LIAMARA E SAMUEL
No dia 14, foi realizada
a cerimônia de união
conjugal da Lia e Samuel.
FEIRINHA DA DORCAS
No dia 15 (sábado),
o Ministério Dorcas
realizou a Feirinha Social.
Nascimento
dO Ariel Oliver
O filhinho do casal Diana
Karla e Rômulo nasceu
no dia 16 às 8h50min
com 3,965 kg e 54 cm.
POSSE DO
PR. LUIZ LINDOLFO
No sábado à noite, dia 15,
foi realizada a posse
do Pr. Luiz Lindolfo
à frente da Congregação
do Araturi, em Caucaia.
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O Alto Preço do Discipulado
“Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia
a tudo quanto tem, não pode ser Meu discípulo”
Lucas 14:33
A exigência de Cristo para que alguém seja (ou se considere)
Seu discípulo me constrange sempre. Sei que Ele não diminuiu
Seu padrão, e o que ele exigiu ontem dos apóstolos continua
valendo para mim hoje.
A.W. Tozer, que foi pastor, teve que aprender e ensinar o preço
do discipulado. Eu resumi, abaixo, um dos belos e desafiantes
textos de Tozer. Ele me falou profundamente ao coração. Usei-o
em uma de nossas Koinonias. E agora espero e oro que o SENHOR Jesus também fale ao seu coração através dele:
As palavras de Cristo revelam que Ele é realista. Em parte
nenhuma dos evangelhos encontramos algo que seja visionário
ou exageradamente otimista. Dizia toda a verdade aos Seus
ouvintes, deixando que eles formassem a sua opinião. Podia
entristecer-se com a retirada de um interessado que não podia
enfrentar a verdade; nunca porém corria atrás dele para tentar
ganhá-lo mediante róseas promessas.
Isto é dizer que Cristo é honesto. Podemos confiar nEle. Ele
sabe que nunca será popular entre os filhos de Adão, e sabe
que os Seus seguidores não precisam esperar popularidade. O
vento que sopra em Seu rosto será sentido por todos que viajam
com Ele, e nós não somos honestos quando procuramos ocultar
esse fato.
Oferecendo aos nossos ouvintes um evangelho doce e leve,
e prometendo a todo aquele que o recebe um lugar na encosta
ensolarada da colina, não apenas os enganamos cruelmente, mas
também garantimos alto índice de acidentes entre os conversos.
Em certos campos estrangeiros foi cunhada a expressão “cristãos com arroz” para descrever os que se convertem por algum
lucro. O missionário experimentado sabe que o converso tem
de pagar alto preço por sua fé em Cristo. Ele começa já com o
vento a soprar-lhes no rosto, e se a tempestade ficar mais forte,
ele não retrocederá.
Abaixando o preço do discipulado, estamos produzindo cristãos do arroz às dezenas de milhares.
O que terá Cristo para oferecer-nos seguramente? Ele
oferece perdão dos pecados, purificação interior, paz com Deus,
a vida eterna, o dom do Espírito Santo, vitória sobre a tentação,
a ressurreição dos mortos, um corpo glorificado, a imortalidade e
um lugar de moradia na casa do Senhor para sempre.
Aceitar o chamamento de Cristo muda de fato o pecador, mas
não muda o mundo. O vento continua soprando em direção ao
inferno, e o homem que caminhar na direção oposta terá o vento
batendo no rosto. E é melhor levarmos isto em conta quando
ponderarmos as realidades espirituais.

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.
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,); 118. Cida Lemos (100,); 119. Amigo do
Pr. Evaristo (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

MISSÕES – OREMOS PELO BRASIL

LEIS QUE TRAMITAM EM BRASILIA
CONTRA A IGREJA DE DEUS
“Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos
concílios e às sinagogas; e sereis açoitados, e sereis
apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim,
para lhes servir de testemunho”.
Marcos 13:9
A Bíblia diz que no fim dos tempos os filhos de Deus serão
perseguidos e odiados. Veja aqui abaixo algumas leis brasileiras, que, SE APROVADAS, impedirão a nossa ação à favor do
Evangelho no Brasil:
» Será proibido fazer cultos ou evangelismo na rua (Reforma
Constitucional)
» Cultos somente com portas fechadas (Reforma
Constitucional)
» As igrejas serão obrigadas a pagarem impostos sobre
dízimos, ofertas e contribuições.
» Programas evangélicos na televisão apenas 1 hora por dia
» Pastor só poderá fazer programa de televisão, se tiver
faculdade de ‘jornalismo’
» Será considerado crime pregar sobre espiritismo, feitiçaria
e idolatria, e também veicular mensagem no rádio,
televisão, jornais e internet, sobre essas práticas contrárias
a Palavra de Deus
» Pastores que pregarem sobre dízimos e ofertas,
dependendo do número de reclamações, serão presos
» Pastores que forem presos por pregar sobre práticas
condenadas pela Bíblia Sagrada (homossexualismo,
idolatria e espiritismo), não terão direito a se defender por
meio de ação judicial
» Igrejas que não realizarem casamento de homem
com homem e mulher com mulher, estarão fazendo
‘discriminação’, poderão ser multadas e os pastores
processados
» Querem que o dia do ‘Orgulho Gay’ seja oficializado em
todas as cidades brasileiras.
Reforma Constitucional – Mudanças no texto da Constituição
que garantem a liberdade de culto. Se aprovadas, fica proibido
culto fora das igrejas (evangelismo de rua), cultos religiosos só
com portas fechadas.
1. Projeto nº 4.720/03 – Altera a legislação do ‘imposto de renda’
das pessoas jurídicas.
2. Projeto nº 3.331/04 – Altera o artigo 12 da Lei nº 9.250/95, que
trata da legislação do imposto de renda das ‘pessoas físicas’.
Se convertidos em Lei, os dois projetos obrigariam as igrejas a
recolherem impostos sobre dízimos, ofertas e contribuições.
3. Projeto nº 299/99 – Altera o código brasileiro de telecomunicações (Lei 4.117/62).
Se aprovado, reduziria programas evangélicos no rádio e
televisão a apenas uma hora.

MISSÕES - RELATÓRIO MISSIONÁRIO (Parte II)

OREMOS PELO PR. HERON E FAMÍLIA
Como diriam os Wolofs:
Assalaam maaleekum!
Estamos planejando uma visita à Gâmbia, agora com toda a família, para julho do próximo ano.
Pretendemos passar 30 dias.
Quero que Laura veja o campo
e se prepare para o impacto que
será morar em um grande sítio. Tudo resolvido, pretendemos ir
passar um período inicial de dois anos, com um retorno ao Brasil
para passarmos seis meses ao fim destes dois anos.
Estamos nos mobilizando para levantar o sustento para esta
próxima viagem e para adquirir o equipamento necessário para o
projeto e o sustento para permanência. O Pr. Roque está fazendo
contato com igrejas nos EUA, o próprio diretor para a Africa da
ABWE está se empenhando em captar recursos.
Continuamos nas maos de Deus para alcançar o nosso alvo
missionário: o povo Wolof. Se é possível, entrar no Senegal,
iremos para a Gâmbia e usaremos os Wolofs da Gâmbia para
alcançar os do Senegal. Deus tem seus caminhos para alcançar os
seus eleitos e que, muitas vezes, não são os nossos caminhos.
Esta viagem serviu acima de tudo para confirmar o chamado
para aquele povo. Se eu fosse solteiro acho que nao teria voltado
mais, teria ficado por lá mesmo, Deus proveria o sustento.
Visitei também o Cabo Verde, encontrei Wolofs do Gâmbia lá
e pude fazer contato em Wolof ( ainda que limitado pelo pouco
vocabulário ) com eles. O senhor precisa ver a alegria deles
quando alguém fala a língua deles, é um sinal de valorização para
eles, indica que nós nos importamos tanto com eles a ponto de
gastarmos tempo para aprender a nos comunicarmos com ele.
Deus nos abençoou muito nesta viagem.
Desculpe este jornal, mas era preciso relatar alguns acontecimentos em relação ao projeto Semeadores, embora estas
modificações não afetem a estrutura final do projeto.
Muito obrigado por seu apoio e que Deus continue abençoando
seu ministério. Espero poder encontrá-lo em breve (se possível
com a carne de sol de Caicó).
Laura e Beatriz mandam um grande abraço.
Abraços de toda a família no Pr. Joaquim e irmã Lourdes.
Jerejef, be beneen yoom! (Obrigado, até a próxima vez)
Em Cristo,
Heron e familia
(Chamados para servir ao Senhor no campo africano).
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N otas & Notícias

DEZEMBRO

(sábado) 06 - 19h: Culto Evangelístico – Apresentação do livro:

				
“Deus das Surpresas” para amigos
(domingo) 07 - 09h: Celebração da Ceia do Senhor –
				
Dia das Primícias - Doação de alimentos
				
para o trabalho social do Ministério Dorcas
(sábado) 13 - Viagem Missionária da Mocidade Cristo é Vida
			 14h: Feirinha Social do Ministério Dorcas –
				
Saldos e Promoções
(domingo) 14 - 09h: Assembléia Geral da Igreja (durante a EBD)
(quinta-feira) 18 - 19h: Encerramento do Semestre do CTBPL
(sex a dom) 19 a 21 - Retiro do Ministério Dorcas – Hotel Don’Ana
(quinta-feira) 25 - 19h: Cantata de Natal – Coral Cristo é Vida
(sábado) 27 - 19h: Confraternização e Eleição da Mocidade
(domingo) 28 - 09h: EBD Especial – Planejamento de 2009
			 18h: Cantata de Natal – Coral (Evangelístico)
(quarta-feira) 31 - 21h: Vigília de Oração, Batismo e Ceia do Senhor

DIA DE AÇÕES DE GRAÇA

No dia 27 (quarta quinta-feira de novembro), às 19 horas,
celebraremos O DIA DE AÇÕES DE GRAÇA, ocasião em que
louvaremos ao SENHOR pelos Seus feitos em nossas vidas,
testemunharemos de Suas bênçãos e teremos um jantar ágape.
Combine com a D. Margarida o prato com que a sua família
abençoará os irmãos. Os jovens trarão um refrigerante de dois litros.

PROGRAMAÇÃO EVANGELÍSTICA

No dia 06 de dezembro (sábado à noite), faremos uma programação local de apresentação do livro do Pr. José Nogueira (Deus
das Surpresas). Nossa intenção é realizar uma cerimônia em que
poderemos convidar familiares e amigos para participar e terem a
oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo.
Depois será servido um coffee-break.

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 Donana. Taxa: 90,00
Informações e Inscrições: Marlúcia

NOSSA PROGRAMAÇÃO SEMANAL
Domingo

09 horas - EBD - Escola Bíblica Dominical: Classes de Estudos Bíblicos
18 horas - Culto de Adoração ao SENHOR
TERÇA

19 horas- TOM - Tempo de Oração por Missões
19h30min - Koinonia: Estudo Bíblico e Reunião de Oração
QUINTA

15 horas - CBD - Discipulado Intensivo
19 horas - CTBPL - Curso de Treinamento Bíblico para Pastores e Líderes
SEXTA

15 horas - CBD - Discipulado Intensivo
19 horas - Curso Despertando o Dom de Ensinar
SÁBADO

15 horas - EBEC - Escola Bíblica de Evangelização de Crianças
19 horas - Mocidade - Programação dos Jovens

