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Nossa Homenagem às Mulheres
MISS CORAGEM
Uma candidata à
Miss Estados Unidos
mostrou coragem diante
de uma pergunta incômoda. Ao ser perguntada se achava que a
Califórnia, estado que
representava no Concurso nos EUA, deveria regulamentar o casamento
homossexual, Carrie
Prejean respondeu que
“um casamento deveria
acontecer entre um homem e uma mulher”.
A declaração dividiu
a opinião da platéia
que reagiu com vaias
e aplausos. A mídia gay
caiu em cima de Carrie.
Ela passou a ser
boicotada pelos jurados, que deram o
posto à Miss Carolina
do Norte, Kristen Dalton,
fazendo Carrie ficar em segundo lugar. A própria candidata,
um jurado e um dos diretores da competição acreditam que
a declaração fez com que a candidata perdesse a coroa.
O autor da pergunta, o jurado Perez Hilton, disse que ficou
arrasado com a resposta da candidata.
Após o concurso, Carrie Prejean afirmou “que não aceitaria dizer qualquer outra coisa. Eu disse o que eu sinto. Eu dei
uma opinião que é verdadeira comigo mesma e isso é tudo o
que eu posso fazer”. Enquanto muitos pastores americanos
e brasileiros estão vacilando ao serem perguntados sobre o
tema, eis aí uma miss de coragem!
Na Revista Veja (Edição 2110 – 29/04) saiu o motivo por
que Carrie Prejean expressou sua opinião: “A questão ali não
era ser politicamente correta. Preferi ser biblicamente correta”.
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ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO
MODERNO ESTADO DE ISRAEL
14 DE MAIO DE 1948
Michael Freund, jornalista
e ex-conselheiro político do
primeiro-ministro israelense
Benjamin Netanyahu, publicou
no jornal israelense “Jerusalem
Post” um artigo sobre a melhor
arma defensiva de Israel:
a oração ao Deus de Israel.
“A melhor defesa de Israel - O Muro das Lamentações principal local de oração dos judeus: “estando eles
angustiados, cedo Me buscarão” (Oséias 5:15).
Parece que as notícias não nos deixam em paz. A cada hora ouvimos sobre novos atentados, novas vítimas, mais lágrimas e mais
derramamento de sangue. Tornamo-nos dependentes do rádio e da
TV como um alcoólatra da bebiba, completamente atordoados por
tantas informações, mas mesmo assim incapazes de fugir de sua
influência inclemente. Parece que a cada dia cresce o perigo a que
Israel está exposto - e cresce nosso desespero. Todos nós queremos
ajudar, queremos mudar alguma coisa em favor de nosso povo nessas
horas críticas. Mas falta-nos qualquer idéia do que poderíamos ou
deveríamos fazer.
As costumeiras listas de atividades pró-israelenses - contatos
com políticos, campanhas contra a mídia tendenciosa ou apoio
financeiro - parecem não produzir mais resultados. Mas ainda deve
haver algo, alguma coisa que cada um de nós possa fazer e que vá
mudar a situação - independentemente de quem somos ou de onde
quer que estejamos.
Sim, existe algo assim! A chave para a vitória de Israel poderia
estar em suas mãos, ou melhor, nas palavras de seu coração. A melhor defesa de que Israel dispõe é o poder da oração, e é chegado o
tempo de usarmos essa arma com todo o nosso empenho e firmeza.
Isso pode soar como algo arcaico aos ouvidos modernos, ou simplista
demais. Mas as soluções modernas falharam vergonhosamente nos
últimos anos, a diplomacia e as manobras de Estado nos conduziram
à beira do precipício. Apesar de toda a nossa avançada tecnologia
e do destemor militar de nossa nação, Israel parece incapaz de sair
do beco sem saída em que se encontra. Talvez tenha chegado a
hora de nos desfazermos de todo o cinismo e de todas as reservas,
passando a fazer aquilo que as pessoas sempre fizeram nas horas de
angústia: dirigir-se ao Pai no céus pedindo por ajuda. Os palestinos
declararam publicamente que todos [os judeus] são alv os potenciais.
A “Frente Popular Para a Libertação da Palestina” avisou: “As chamas
vão atingir os sionistas em qualquer lugar”. Isso significa, em última
instância, que todos nós que apoiamos Israel tornamo-nos soldados
na luta pela salvação do Estado judeu. E assim como não existem
ateus dentro das trincheiras, também não deveria haver lábios que
permanecem mudos na presente batalha.
Israel deveria iniciar uma campanha internacional, uma operação
“Escudo de Davi”, que unisse judeus, cristãos e membros de outras

religiões para orarem pela causa do país. O livro dos Salmos, escrito
pelo rei Davi, sempre foi uma das mais eficazes armas no arsenal espiritual de Israel. É chegada a hora de tirar o pó dessa obra poderosa.
Em sinagogas, igrejas e locais de cultos deveríamos orar regularmente, lendo salmos específicos relacionados à causa de Israel.
Dezenas ou até centenas de milhares de vozes, levantando-se ao
mesmo tempo pelo mundo inteiro, ecoarão não apenas nos centros
de poder como Washington ou Moscou, mas, e isso é o mais importante, terão seu eco também no céu. Em contraste com diversas
outras atividades, a oração é algo que cada um de nós pode fazer.
Ela não custa dinheiro, não exige muito tempo e permite que cada
um se expresse de maneira pessoal e individual. E a oração tem o
poder de nos unir - mesmo que seja por apenas um instante - em uma
experiência solene e significativa, que ultrapassa nossas limitações
pessoais e nos aproxima uns dos outros como intercessores pela
causa de Israel.
Sem dúvida, os críticos irão zombar dessa sugestão, talvez com
a afirmação de que orar é sinal de fraqueza ou de desespero. Mas
quando um povo está contra a parede (ou, em nosso caso, de costas
para o Mar Mediterrâneo), nenhuma sugestão deveria ser descartada
precipitadamente.
O fato é que, na década que passou, demos uma chance aos
políticos, e eles falharam. Agora é chegado o tempo de darmos uma
chance a Deus. Pois contrariamente aos políticos, podemos confiar
que Ele cumpre Sua Palavra.”
Devemos lembrar que essas palavras foram escritas por um judeu
que ainda não conhece o Messias, mas elas não são animadoras?
Deus usa o conflito com os palestinos para que Israel comece
a buscá-lO! Apesar de suas grandes conquistas na ciência e na
tecnologia, Israel parece incapaz de acabar com os distúrbios e
os atos de violência por parte dos palestinos. Será que essa situação é dirigida por Deus para fazer com que o povo judeu comece
novamente a ler a Bíblia e a orar? O Senhor conduz a Israel pelo
caminho que Ele escolheu, até que o último remanescente O aceite
e retorne a Jerusalém. Talvez esta também seja uma ilustração da
situação de Israel durante a Grande Tribulação: quando nada mais
der certo, quando todos os povos se voltarem contra Israel, em sua
angústia, esse povo clamará a Deus. E então o Senhor voltará ao
Monte das Oliveiras, salvará Seu povo e destruirá seus inimigos!
Atualmente vemos grandes acontecimentos futuros já lançando as
suas sombras diante de si. Continuemos orando por Israel, pedindo
ao Senhor que mais judeus levantem suas vozes, conclamando o
povo a buscar ao Senhor!
Quando os israelenses começarem a ler a Bíblia e a crer nela,
eles poderão encontrar a Jesus, pois Ele mesmo disse a Seu povo:
“Porque, se, de fato, crêsseis em Moisés, também creríeis em Mim;
porque ele escreveu a Meu respeito” (João 5:46).
Conno Malgo (Colaboração

de

Ligy Saunders)

Informissões
I greja B atista F undamentalista C risto

é

V ida

Av. K, nº 911 - Planalto da Barra - Fortaleza - CE - Telefone: (85) 3286.3330
Pr. José Nogueira (8841.3710) - Pr. Joaquim Vieira (8712.6796)
Jornalista Resp.: Mariana Cadete - MTB-CE 01820-JP • Diaconia de TI & M
Boletim interno, semanal e gratuito • Tiragem: 500 cópias • www.cristoevida.com

MISSÕES NACIONAIS - AMAZONAS
RELATÓRIO DO PR. EDUARDO VIEIRA

Em nosso último relatório pedimos oração pela nossa
Conferência Evangelística Conheça Seu Destino. Agradecemos
por suas orações e cooperação para sua realização.
1. Agradecemos em primeiro lugar pelo apoio da igreja ao nos enviar o nosso irmão Pr. Joaquim. Foi uma bênção para nós. Nos sentimos revigorados.
Ter alguém daí conosco foi muito importante para nós por vários motivos:
Sermos ouvidos, encorajados, avaliados e orientados. O Pr. Joaquim veio
mesmo disposto a ajudar e não só para ser o preletor da Conferência. E
isto muito nos abençoou. Também a vinda dele redunda em bênção para
a igreja ai, que tem ouvido apenas o nosso parecer acerca do trabalho.
Agora através dele, cremos que a igreja pode compreender um pouco
mais do nosso ministério aqui, tanto no sentido do que estamos fazendo,
como dos desafios que temos pela frente. Queremos de coração dizer
muito obrigado à liderança da igreja e irmãos que tem nos apoiado aqui.
2. Agradecemos a Deus pela realização da Conferência. Foram três
noites dedicadas ao público de fora e uma mensagem para a igreja
no Domingo pela manha, onde também realizamos o café da manhã
com toda a igreja.
3. Agradecemos a Deus pelas pessoas que Ele trouxe a nós, nestes
dias. Vários visitantes. Adicionamos mais bancos e mesmo assim a
igreja ficou cheia. Tivemos uma freqüência mais ou menos assim:
80 pessoas, na sexta-feira; 160 pessoas, no sábado; umas 105 pessoas, no domingo pela manhã; e 120 pessoas, no domingo à noite.
4. Decisões: 14 (sendo 11 confirmações e 3 conversões). Bem, várias
dessas pessoas já confessavam Jesus como Salvador, algumas delas
já haviam feito decisão mas não tinha ido à frente e 4 dessas fizeram decisão no período da Conferência. Louvem a Deus juntamente
conosco por essas vidas. E não consideramos apenas esses como
frutos, mas também todos os visitantes que chegaram e ouviram as
mensagens, à esses foi lançada a semente do Evangelho.
Pedidos de oração:
1. Discipulado – Fizemos uma lista e temos muitas pessoas para o batismo. Iniciamos hoje uma classe de discipulado (tivemos 8 presentes),
mas faltaram vários da lista. Depois destes estudos, iremos peneirar e
ver os que estarão aptos para o batismo. Orem para que fiquem firmes.
2. Evangelismo – Pretendemos também iniciar em breve uma classe de
evangelismo para aqueles que tem vindo mas ainda não se decidiram.
Também tem sido feito evangelismo individual, tanto com estudo e visitas,
como com entrega de folhetos.
3. Hoje dia 21 o Eduardo foi na casa de uma família de índios marubo
que são membros da nossa igreja e confirmaram uma informação que
recebemos. Que o Ricardo e Arlete tem ido lá com eles e têm dito para
eles não virem mais para igreja . Pedimos suas orações neste sentido.
Pois continuamos enfrentando lutas nesta área.

MISSÕES ESTADUAIS
CONGREGAÇÃO DE PATACAS ACABOU...
...DE COMPRAR TERRENO PARA CONSTRUÇÃO
DO TEMPLO

Uma das grandes bênçãos recebidas neste ano foi a compra
do terreno. Compramos um terreno dentro de Patacas por R$
4.000,00 (quatro mil reais) com medidas de 12,5m (frente) x 52m
(fundo). Esperamos em Deus que começaremos a construção no
segundo semestre. Para isso estamos trabalhando no PROJETO
SALOMÃO que é o Projeto para a Construção do Templo. Para a
arrecadação de fundos estamos fazendo cantina aos domingos
à noite e um BRECHÓ aos sábados. Logo que tivermos este
orçamento, mandaremos informações para que os irmãos possam
orar de forma mais específica.
Contamos neste ano com a participação dos irmãos no evangelismo e nos trabalhos da Igreja. Elegemos uma diretoria para
a Mocidade. Estamos treinando Eilson na Tesouraria. Formamos
3 equipes de louvor que se revezam a cada 15 dias. Nos estudos
Bíblicos temos contado com a participação de muitos dos irmãos.
Durante este trimestre temos 20 estudos bíblicos sendo feitos
em Patacas, 03 estudos sendo feitos em Fagundes (localidade
vizinha) e 2 estudos em Tapera.
Tivemos 3 conversões este ano: 1) Sra. Francisca Dalzira
que, quando chegamos aqui, não queria nem ver falar em crente.
Mas, Deus salvou um de seus filhos - que tinha problemas de
alcoolismo. A transformação na vida do José Augusto (filho) foi tão
grande que ela começou a frequentar nossa igreja dizendo que
o Deus que fizera isso ao seu filho era o Deus verdadeiro, jogou
fora suas imagens e assistia fielmente aos cultos. No dia 5 de
abril declarou sua decisão por Cristo. Ela está sendo discipulada
pela Sulamita. 2) A outra conversão foi da Sra. Luzia. Ela recebeu
estudo bíblico em casa ministrado pelos irmãos Alan, Rosânia e
José Augusto, e na penúltima lição ela aceitou a Cristo. 3) Um
Senhor chamado Carioca também aceitou a Cristo. Ele está sendo
acompanhado pelo Pr. Cosmo.
MOTIVOS DE ORAÇÃO:
1. Pelas pessoas que estão recebendo Estudos Bíblicos para que
sejam salvas: a) Em Tapera: Eugênio e Carol; b) Em Fagundes:
Elisângela, Gisele e Maria Freitas; c) Em Patacas: Cícera, Neura, Jôse, Neguinha, Ivanildo, Luzia, José, Eliene, Igor, Renata,
Nayara, Jaqueline, Nilda, Nenem, Ana Cristina, Gisele, Brena,
Magna, Lucineide e Daniele.
2. Pelos novos convertidos que cresçam no conhecimento da
Palavra de Deus.
3. Pela saúde do Pr. Cosmo (fortes dores na perna esquerda) e
Sulamita (fortes crises de sinusite).
4. Por um computador para que possamos agilizar nossos projetos: O plano de Salvação através da Bíblia; Estudos Bíblicos no
Livro de Romanos; Caminhando pela Bíblia; ampliação do livreto
A URGENTE MENSAGEM DO CALVÁRIO, etc.
5. Condições para construirmos nosso templo antes de dezembro.
No amor de Cristo,
Pr. Cosmo Silva

N otas & Notícias

PRINCÍPIOS PARA VIVER E MORRER

Este será o tema de nossos Estudos Bíblicos na Koinonia, a partir da
próxima terça-feira, baseados no Livro de Provérbios. Programe-se
para participar de toda a série e ganhe um valioso manual de sabedoria prática vinda do Alto.

PLANOS MISSIONÁRIOS

Roberto Kedoshim esteve conosco no domingo passado. Ele apresentou um relatório e participou de uma reunião com a liderança da igreja.
Janeide apresentou seu plano de realizar um trabalho missionário em
Santa Quitéria. Ela conta com o envio e a ajuda de nossa igreja para
realizar esta Missão.
Assis, seminarista do CBD e presidente da Mocidade, vai fazer provas
em São Paulo para estudar no Curso de Mestrado em Novo Testamento.
As provas serão em maio e o curso será iniciado no segundo semestre.

FAMÍLIA: A GRANDE IDÉIA DE DEUS

Este é um dos livros disponíveis em nossa livraria. Sempre recomendamos aos casais que leiam juntos pelo menos um livro sobre família cristã por ano. Temos vários livros edificantes e vendidos a preço de custo.
Imagine quanto custa o livro “A Grande Idéia de Deus”, de Jaime Kemp.
R$ 14,90. Aqui sai por apenas 10 reais!

WWW.CRISTOEVIDA.COM

Acesse o site de nossa igreja e se mantenha informado. Estamos sempre atualizando nosso site com textos edificantes, vídeos interessantes
e muito material sobre a história e administração de nossa igreja.

VOCÊ DUVIDA?

A Bíblia toda tem 2.765.357 palavras (não chega a três millões de palavras). Só o Antigo Testamento contém 2.076.708, e o Novo Testamento
completa com 688.649. Estatística do irmão José Bezerra.
Quer duvidar? Pois conte você!

AJUDA MÚTUA

Você quer se dispor a aconselhar alguém? Toda quarta-feira, das 15
às 21 horas, a nossa igreja fica aberta com a finalidade dos irmãos se
ajudarem mutuamente.

AÇÕES DE GRAÇA

Mahmoud Ahmadinejad, presidente do Irã, pensava que estaria aqui no
Brasil, na semana passada, vomitando suas mentiras e desfilando seu
ódio contra Israel. Mas Deus poupou nosso país de ser cúmplice de tais
perversidades.

AGENDA DA IGREJA
MAIO

16 (sábado)
		
		
		
23 (sábado)
		
		
26 (terça-feira)
		

19h: Programação da Mocidade na Igreja Fundamentalista Bíblica Cristo é Vida (Sítio São João)
19h: Reunião dos Casais Mais Jovens
(Casa da Lucy & Josiel)
18h: Reunião com Namorados e Noivos (Especial)
19h: Reunião com os Casais Mais Experientes
(Casa da Glaudiane & Alexandre Aquino)
19h: Koinonia Especial – Chá de Baby
da Leda Valente.

06 (sábado)
07 (domingo)
		
		

19h: Chá de Panela – Leidiane e Heraldo
09h: Batismo, Assembléia Geral e Celebração
da Ceia do SENHOR. Obs. Almoço ao meio-dia
(oferta de R$ 2,50), inscrições com o Min. Dorcas.

JUNHO

