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VENDE-SE TUDO
No mural do colégio da minha filha encontrei um cartaz
escrito por uma mãe, avisando que estava vendendo tudo
o que ela tinha em casa, pois a família voltaria a morar nos
Estados Unidos.
Uma outra mãe, ao meu lado, comentou: - Que coisa triste
ter que vender tudo que se tem.
- Não é não, respondi, já passei por isso e é uma lição de
vida. Morei uma época no Chile e, na hora de voltar ao Brasil,
trouxe comigo apenas umas poucas gravuras, uns livros e
uns tapetes. O resto vendi tudo, e por tudo entenda-se: fogão,
camas, louça, liquidificador, sala de jantar, aparelho de som,
tudo o que compõe uma casa. Como eu não conhecia muita
gente na cidade, meu marido anunciou o bazar no seu local
de trabalho e esperamos sentados que alguém aparecesse.
Sentados no chão. O sofá foi o primeiro que se foi.
Às vezes o interfone tocava às 11 da noite e era alguém
que tinha ouvido que ali estava se vendendo uma estante. Eu
convidava pra subir e em dez minutos negociávamos um belo
desconto. E lá se iam meus móveis e minhas bugigangas. Um
troço maluco: estranhos entravam na minha casa e desfalcavam
o meu lar, que a cada dia ficava mais nu, mais sem alma.
No penúltimo dia, ficamos só com o colchão no chão, a
geladeira e a TV. No último, só com o colchão, que o zelador
comprou e, compreensivo, topou esperar a gente ir embora
antes de buscar. Ganhou de brinde os travesseiros.
Guardo esses últimos dias no Chile como o momento da
minha vida em que aprendi a irrelevância de quase tudo o que
é material. Nunca mais me apeguei a nada que não tivesse valor
afetivo. Deixei de lado o zelo excessivo por coisas que foram
feitas apenas para se usar, e não para se amar. Hoje me desfaço
com facilidade de objetos, enquanto que se torna cada vez mais
difícil me afastar de pessoas que são ou foram importantes, não
importa o tempo que estiveram presentes na minha vida.
Desejo para essa mulher que está vendendo suas coisas
para voltar aos Estados Unidos a mesma emoção que tive na
minha última noite no Chile. Dormimos no mesmo colchão, eu,
meu marido e minha filha, que na época tinha dois anos de
idade. As roupas já estavam guardadas nas malas. Fazia muito
frio. Ao acordarmos, uma vizinha simpática nos ofereceu o café
da manhã, já que não tínhamos nem uma xícara em casa.
Fomos embora carregando apenas o que havíamos vivido,
levando as emoções todas: nenhuma recordação foi vendida
ou entregue como brinde. Não pagamos excesso de bagagem
e chegamos aqui com outro tipo de leveza.
(M. Medeiros)
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Cinco Orações Corajosas
Salmo 5:1-7

Hoje, o SENHOR Deus, nos intima a fazer como Davi, a fazer
orações corajosas, forjadas em uma vida que quer agradar a
Deus acima de tudo.
Queremos fazer CINCO ORAÇÕES CORAJOSAS!
Primeira: SONDA-ME, Ó DEUS – Salmo 139:23-24
* A amiga procurou sua grande amiga para dizer que estava
namorando com um incrédulo... A reação da grande amiga: Como
é que você pôde fazer uma coisa dessa?
* Davi passou por derrotas, por isso ele sabe da importância
de Salmo 139:23-24...
* Cada um dará conta de si a Deus: Romanos 14:11-12 – “Como
está escrito: ‘Por Minha vida, diz o SENHOR, diante de Mim se
dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus.’ Assim,
pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus”.
* Os incrédulos prestarão contas de suas incredulidades:
1 Pedro 4:5 - “Os quais há de prestar contas àquele que é
competente para julgar vivos e mortos”.
* Os crentes prestarão contas de sua vidas: Hebreus 4:13 – Até
de cada palavra: Mateus 12:36 – “Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no Dia do Juízo”!
Os registros do Céu não deixam escapar nada. Tudo está
registrado e vai ser revelado.
Como aconteceu no meu prédio, quando roubaram um carro
em frente, e uma de nossas câmeras filmou tudo.
Assim também no céu, tudo está sendo registrado para o Dia
do Juízo. Tudo – menos uma coisa: os pecados daqueles que
creram em Cristo – Salmo 103:11-12 – “Pois quanto o céu se
alteia acima da terra, assim é grande a Sua misericórdia para
com os que O temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim
afasta de nós as nossas trangressões.”
Isaías 43:25 – “Eu, Eu Mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de Mim, e dos teus pecados não Me lembro”.
Por isso, precisamos orar corajosamente: Senhor, sonda-me!
1 João 1:9 – “Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel
e justo, para...”
Segunda: DERRUBA, SENHOR, AS BARREIRAS - Juízes 6:25-26
* Um homem que em toda reunião de oração orava assim:
“Senhor, tira as casas de aranha da minha alma...” Um outro
irmão, cansado daquela oração repetitiva e sem objetivo, orou:
“Senhor, mata logo essa maldita aranha...”
* Foi o caso de Gideão. Antes de construir um altar para Deus
(vs. 26), Deus ordenou que ele quebrasse o altar de Baal, que
estava em sua família.
* Eclesiastes 3, diz que há tempo para certo para tudo, inclusive para derrubar.
* Quais são as barreiras que impedem tua consagração ao
SENHOR Jesus?

* Quais são as barreiras que impedem a tua santidade ao
SENHOR Jesus? Uma oração corajosa é rogar que o SENHOR
quebre-as totalmente hoje!
Terceira: QUERO, SENHOR, CRESCER EM TODAS
AS CIRCUNSTÂNCIAS – Romanos 5:3-4
* Uma mulher angustiada orava constantemente por seu
marido que era negligente em sua vida cristã – um desviado
dentro da igreja.
Um dia lendo a Bíblia, ela percebeu que a provação sempre tem
um propósito, e orou: “Senhor, como o SENHOR permitiu que eu
esteja passando por tudo isso, que eu, então, me fortaleça, que
eu cresça na minha fé, em todas as circunstâncias...”
Ao invés de lamentar ou murmurar ou me angustiar, nas provações eu vou crescer.
Senhor, eu quero crescer em todas as circunstâncias!
A vida de Robert Morrison, o primeiro missionário a evangelizar
a China (em 1807) é um exemplo de que as circunstâncias adversas são oportunidades criadas por Deus para o nosso crescimento. Convertido aos 15 anos, queria ser missionário (sua mãe pediu
que não – tratou dela até ela morrer). A Biografia dele diz que ele
nunca se arrependeu disso. Depois foi ser missionário. Esperou 5
anos para poder ir... (não havia ninguém para ir com ele... foi só).
A Companhia das Índias Orientais recusou levá-lo. Ele foi pelos
EUA... Sozinho, deprimido, cheio de dificuldades por todos os
lados... ele deixou um dicionário chinês-inglês, uma tradução de
toda a Bíblia para o Mandarim... (Ele sofria para cima...!!!)
Quarta: SENHOR, DIRIJA A MINHA VIDA – Lucas 22:42
É o melhor que podemos fazer - PROVÉRBIOS 16:1 e 9
A quarta oração corajosa tem o pedido sincero para que Deus
possa dirigir a minha vida... Que eu deixe que Ele faça a Sua
vontade em minha vida... que eu submeta ao crivo dEla as minhas
vontades e decisões – Salmo 119:105.
Paulo orou por isso na vida dos irmãos de Tessalônica –
2 Tessalonicenses 3:5
Ore: Pai, não seja a minha vontade, mas a Tua vontade!
Isto requer entrega incondicional. Exige de nós confiança absoluta que os planos de Deus são melhores do que os nossos!
Quinta: USA-ME, SENHOR – Isaías 6:8
Um dia eu estava com a minha agenda lotada. Teria uma
reunião pela manhã. À tarde teria aula, e a partir das 18 horas
teria três aconselhamentos... E às 21:30 – haveria um jogo do
Botafogo – que eu queria muito assistir.
Programei tudo certinho. Acordei cedo, fiz meu tempo devocional, preparei a agenda da reunião, depois fui para a reunião.
Cheguei em casa depois de meio-dia, almocei, descansei um
pouco e corri para as minhas aulas à tarde. Terminei a aula,
comecei os aconselhamentos... 21 horas, terminei tudo. Arrumei
rapidinho minha pasta para ir para casa, ia perder o início do
jogo, mas tudo bem...
21h15 - Estava me levantando para sair, quando entra um
irmão querendo compartilhar um problema dele...
Era hora de Isaías 6:8... “Eis-me aqui, Senhor, usa-me!”

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).
Chegamos a 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,); 120 - Heloísa (75,).

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 – RELATÓRIO MISSIONÁRIO
MORADA NOVA - CE

OREMOS PELO PR. EVARISTO e FAMÍLIA
“Sempre dou graças ao meu
Deus por vós, pela graça
de Deus que vos foi dada em
Jesus Cristo”
1 Coríntios 1:4

É com muita alegria que
compartilhamos um pouco
do que Deus tem realizado
em Morada Nova. O ano
de 2008 tem sido um grande desafio para todos aqui em Morada
Nova, estamos começando um novo trabalho na cidade, também
continuamos com a assistência pastoral no perímetro irrigado onde
neste ano tivemos uma saída de uns 10 membros para outros municípios e distritos por conta das péssimas condições de vida que
é oferecida na zona rural. Tivemos cinco conversões: três crianças
e dois idosos, um deles é pai de um membro da congregação, ele
está com câncer de próstata, peço as orações por ele (Nenco) . Por
outro lado Deus tem abençoado o trabalho na cidade, o crescimento
ainda é pequeno, mas estamos alegres por termos conseguido
começar o trabalho, converteram-se ao Senhor dois adultos e um
adolescente. Agregou-se um irmão (Damasceno) que é da região,
mas, recém-chegado do Rio de Janeiro. Também assiste conosco
uma família da zona rural mais próxima, e várias crianças. Uma
média de assistência de umas vinte pessoas. Ao mesmo tempo que
estamos em fase de conclusão do C.B.D - CTBPL.
No dia 20 de Outubro, fizemos um culto em Ipueiras, na casa da
mãe da Linda, tinha quinze pessoas no culto, a maioria descrentes.
Distribuímos folhetos e dois Novos Testamentos. Ficamos felizes
com a reafirmação da Márcia (sobrinha da Linda), confirmou que
continua na fé, oremos por seu esposa e pela conversão dele.
Estamos muito agradecidos a Deus, que através dos irmãos dessa Igreja tem nos auxiliado em nosso ministério através de sustento
financeiro, orações, aconselhamento pastoral, material didático e
tudo quanto temos necessitado.
Oramos por todos vocês para que o Deus da Glória continue sempre esta grande obra através do amor de dedicação dos amados.
Pedidos de Oração:
1 - Crescimento Espiritual dos irmãos e pelo ttrabalho na cidade
2 - Saúde da família do pastor e pela conclusão dos estudos
do Pr. Evaristo
3 - Pela conclusão do discipulado e Batismo de seis irmãos
(Deíta, Mateus, Claudiana, Genaro, Luziene, Mardonio) e pelo
projeto da compra do terreno na cidade ( Já iniciamos ) .
4 - Por conversões ao Senhor da glória e por recursos para
reforma do carro ( o carro tem sido bastante utilizado na obra),
reformamos o motor este ano, como as estradas são ruins e
já temos andado mais de dois anos sem manutenção, precisaremos fazer um trabalho de reforma de suspensão e outras
necessidades.
5 - Pela saúde do irmão Nenco e pelo casamento civil do irmão
Genaro e Claudiana.

N otas & Notícias

AGENDA DA IGREJA • 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

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.

CELEBRAÇÃO
DA CEIA DO SENHOR

No próximo domingo, dia 07, às 9 horas,
celebraremos a Ceia do Senhor.
O primeiro domingo de cada mês é
importante, pois também é o Dia das
Primícias – quando consagramos
nossos Dízimos, Oferta Missionária e
Oferta para a Construção da Fortalez a Batista Fundamentalista.
Também começamos as doações de alimentos para
o trabalho social do Ministério Dorcas.

BENÇÃOS DO CASAL
ADRIANA e RICARDO

No dia 24, nasceu o Ricardo
Filho, filhinho de nossos
irmãos Ricardo e Adriana.
Parabenizamos o jovem casal
pelo segundo filho e desejamos
as ricas bênçãos do SENHOR
para toda a família.
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