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“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR,
E tudo que há em mim bendiga ao Seu santo Nome!
Bendize, ó minha alma, ao SENHOR,
E não te esqueças de nem um só de Seus benefícios!”
Salmo 103:1 e 2

Igreja Batista Fundamentalista Cristo
www.cristoevida.com

é

Vida
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“Bendizei ao SENHOR todos os Seus Exércitos,
Vós, ministros seus, que fazeis a Sua vontade.”
Salmo 103:21

A o R ebanho

N

de

D eus

– Pr. José Nogueira –

ossa igreja completa hoje 25 anos de fundação.
É mais do que uma história. É a saga de lutas pela sã
doutrina, pela obra missionária, pela verdadeira comunhão
bíblica e tudo isso feito com muito ardor.
Nossa igreja não fica velha. Ela se renova todos os anos
no SENHOR. Todos os dias a Palavra nos desafia a crescer.
Somos chamados à maturidade espiritual, e o nosso alvo e
modelo, Jesus Cristo, é infinito em virtudes, atributos e sabedoria. Por isso, nossa maturidade não envelhece, nossa
mente não caduca, nossos sonhos não murcham, nem nossos
desafios se acabam.
Ao completarmos 25 anos, estamos em pleno vigor da
Mocidade e buscando a sabedoria que só o tempo nos ajudar
a ter. Estamos como que estivéssemos apenas começando.
Há tanta coisa para fazer!
Estamos às vésperas de realizar grandes sonhos:
1 - A nossa obra missionária chegar a Israel – onde tudo
começou e irá concluir (Atos 1:8 e 15:14-16).
2 - Nossa obra missionária expandir-se pelos sertões do
Nordeste através do CTBPL (Curso de Treinamento Bíblico
para Pastores e Líderes), com a formação de missionários
dispostos a enfrentar a seca espiritual de nosso povo a fim
de levar-lhes a Água da Vida.
3 - Construção de nosso Templo – onde poderemos dar
prosseguimento a história que o SENHOR começou a escrever
através de nossa igreja, por meio de congressos, reuniões e
atividades com nossas igrejas irmãs e congregações. Neste
ponto, não há como conter a alegria de um sonho muito
próximo de realizar-se: em breve, talvez 2011, organizarmos
uma grande conferência missionária em que teremos amplos
estudos, seminários e estudos de estratégias e cooperações
para fazer a obra de Missões na dependência de Deus e com
sabedoria, coragem e verdadeiro amor.
Nosso dia hoje é consagrado a agradecer ao SENHOR
nosso Deus: ao Pai que enviou Seu Filho, não poupando
amor, a fim de que nós pudéssemos ter vida. Ao Filho, que nos
amou e nos amou até o fim. A Ele que é o Senhor da Igreja,
a cabeça que nos comanda e que nos mantém unidos como
órgãos vivos para cumprir a Sua vontade. Ao Santo Espírito,
nosso Consolador, que nos suporta quando tantas vezes O
entristecemos, mas que é fiel em nos guardar e nos fazer ter
a confiança para perseverar no Seu amor.
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“Render-te-ei graças, SENHOR, de todo o meu coração;
na presença dos poderosos te cantarei louvores.
Prostrar-me-ei para o Teu santo templo, e louvarei o Teu Nome,
pois magnificaste acima de tudo o Teu Nome e a Tua Palavra”
Salmo 138:1 e 2

Confiança na Bíblia
Os escritores bíblicos não gravaram as suas palavras em pedra;
nem escreveram em duráveis plaquetas de argila. Evidentemente,
eles a registraram em materiais perecíveis: papiro e pergaminho (um
de uma planta egípcia e outro de pele de animal).
O que aconteceu com os escritos originais? Provavelmente, desintegraram-se muito tempo atrás, a maioria deles no Israel antigo. Estavam
eles sujeitos aos danos causados pela umidade, pelo mofo e por várias
espécies de traças. A experiência diária nos ensina com que facilidade o
papel, ou até mesmo o couro resistente, se estraga ao ar livre ou mesmo
em um recinto úmido.
Se os originais não existem mais, como foi que as palavras dos
escritores bíblicos sobreviveram até hoje?
Eles foram preservados por copistas meticulosos que, pouco
depois da escrita dos originais, começaram a produção de cópias à
mão. Na verdade, copiar as Escrituras virou uma profissão no Israel
antigo (Esdras 7:6; Salmos 45:1). Mas, as cópias também eram feitas
em materiais perecíveis. Com o tempo, elas tinham de ser substituídas
por novas cópias “à mão”. Quando os pergaminhos originais saíram
de cena, essas cópias tornaram-se a base para manuscritos futuros.
O processo de recopiar continuou por muitos séculos. Será que erros
dos copistas no decurso dos séculos mudaram drasticamente o texto
da Bíblia? Vamos checar?
Os massoretas (Senhores da Tradição) eram copistas dedicados
que viveram entre os séculos IV ao X d.C. Seus textos copiados eram
chamados Textos Massoréticos.
Os copistas (massarotes e depois escribas) profissionais eram
muito dedicados. Eles reverenciavam profundamente as palavras
que copiavam. Eram meticulosos e zelosos. A palavra hebraica para
“copista” é sofér, que tem a haver com contagem e registro. Para
ilustrar a exatidão dos copistas: “Eles calculavam a letra central do
Pentateuco [os cinco primeiros Livros da Bíblia, a frase central de
cada livro e quantas vezes cada letra do alfabeto hebraico ocorre
nas Escrituras.”
Assim, copistas peritos utilizavam vários métodos de checagem
cruzada. Para não omitir nem uma letra do texto bíblico, eles checavam a contar não só as palavras, mas também as letras copiadas.
Imagine o enorme trabalho que isso representava: segundo consta,
eles contavam mais 815 mil letras nas Escrituras. Tal esforço garantia
um alto grau de exatidão.
A história de como a Bíblia sobreviveu a milhares de anos de
recopiar à mão é realmente fantástica!
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Pr. José Nogueira (8841.3710) - Pr. Joaquim Vieira (8712.6796)
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Boletim interno, semanal e gratuito • Tiragem: 500 cópias • www.cristoevida.com
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“Cantarei para sempre as Tuas misericórdias, ó SENHOR;
Os meus lábios proclamarão a todas
as gerações a Tua fidelidade”
Salmo 89:1

A DOUTRINA BÍBLICA DÍZIMO
A doutrina do dízimo é muito clara na Bíblia, ela faz parte de uma
doutrina maior chamada “Mordomia Cristã”, que envolve a responsabilidade que cada um de nós tem de administrar os bens (tempo,
dinheiro, saúde, dons) que Deus nos deu.
1 - O QUE SIGNIFICA A PALAVRA “DÍZIMO”?
Dízimo significa a décima parte de um bem. No Velho Testamento,
poderia ser a décima parte do rebanho ou do fruto da terra (Levítico
27:30-32). Para nós é a décima parte do que recebemos. Se um crente
entregar menos que 10% do que ele ganha, com certeza não estará
entregando o dízimo e não será considerado fiel.
2 - QUEM DEVE DEVOLVER O DÍZIMO?
Todos têm o dever de obedecer a Deus (Deuteronômio 12:5-6).
Todos aqueles que entendem que Deus é o seu provedor e que o
nosso dinheiro pertence a Ele. Todos aqueles que querem honrar a
Deus com os bens e com as primícias de sua renda (Provérbios 3:910). As pessoas do Novo Testamento também deviam ser dizimistas
(Mateus 23:23). E todo crente é chamado a depositar no altar de Deus
parte de seus bens (1 Coríntios 16:2; 2 Coríntios 9:7; Atos 20:35).
3 - A QUEM SE DEVE ENTREGAR O DÍZIMO?
No A.T. deveria ser entregue aos levitas que prestavam serviço na
tenda da congregação e depois no templo (Números 18:21-24). Em
Malaquias 3:10, temos a instrução para levar os dízimos à Casa do
Senhor para a manutenção do trabalho. No Novo Testamento, os
apóstolos recolhiam e administravam os recursos recolhidos (1 Coríntios 16:1-4). O dízimo, então, não pode ser administrado pelo próprio
dizimista, mas pela Igreja. O dízimo deve ser dado publicamente e
não em oculto (2 Crônicas 31:4-15, Números 12:44).
4 - POR QUE SE DEVE DAR O DÍZIMO?
Porque é uma ordem bíblica – O dízimo é uma ordem encontrada
em todos os estágios da caminhada do homem com Deus.
Os dízimos foram entregues antes da Lei Mosaica (Gênesis
14:18-20).
Os dízimos foram entregues durante a Lei Mosaica (Malaquias 3:10).
Os dízimos foram entregues no Novo Testamento (Mateus 23:23).
Os dízimos foram autenticados no Novo Testamento (Hebreus 7:4-10).
Assim, é um sinal da confiança em Deus – Os que entregam os
seus dízimos estão sinalizando que todos os seus bens, inclusive
os 90% que restam, são do Senhor. Os dizimistas expressam com a
sua fidelidade que dependem de Deus para sustentar as suas vidas
(Malaquias 3:10-11). O dízimo é o resultado de quem primeiramente
se entregou ao Senhor (2 Coríntios 8:5). Não entregar o dízimo é um
sinal de desconfiança na provisão de Deus para o seu povo.
O dízimo é uma contribuição proporcional. O dízimo não é medido
pela quantidade, se é muito ou pouco, e sim pela proporcionalidade
(10%). Sendo assim nenhum crente contribui mais do que o outro,
pois ambos dão a mesma proporção.
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“Bendizei ao SENHOR, vós, todas as Sua obras,
em todos os lugares do Seu domínio.
Bendize, ó minha alma, ao SENHOR”
Salmo 103:22

CONSTRUÇÃO DO TEMPLO
Relatório da Campanha
Até agora, temos 146 irmãos comprometidos em doarem mensalmente uma oferta mensal para a construção de nosso templo. Esperamos que, com esse e mais alguns novos compromissos, possamos
chegar a sete mil e quinhentos reais mensais.
A nossa igreja tem feito um esforço para mensalmente – do seu
Caixa – repassar cinco mil reais para o projeto de construção.
Como a Campanha da Nota Fiscal tem funcionado, podemos
pensar em arrecadar 4 mil reais (uma média de 500 reais mensais).
Assim, nós temos atualmente um total estimado de 13 mil reais
mensais para investir na construção.
Em nosso cronograma de construção e pagamentos, para fazermos a obra em oito meses, precisamos de 20 mil reais mensais. Ou
seja, ainda estamos com uma necessidade mensal de sete mil reais
(56 mil reais no total). Oremos para que o SENHOR Deus possa
providenciar esses recursos.

PROJETO

FORTALEZA BATISTA FUNDAMENTALISTA
Para a glória de Deus, a fim de que possamos ter um local maior
onde possamos realizar cultos, conferências, programações especiais e
atividades com as igrejas irmãs, nos propomos a edificar nosso templo.
Será para Deus e realizado pelo povo de Deus. Não procuramos
ajuda governamental, nem de descrentes ou de quem não esteja comprometido com o SENHOR e com a Sua Palavra:
“O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito; nós, seus servos,
nos disporemos e reedificaremos; vós, todavia, não tendes parte,
nem direito, nem memorial em Jerusalém” - Neemias 2:20
Todo o PROJETO está orçado em 250 mil reais. E será realizado, se
Deus assim permitir, em OITO meses (de julho/2009 a fevereiro/2010).
Investiremos uma média de 30 mil reais por mês. Nossa campanha
consiste na participação voluntária de irmãos em oferta mensal durante
os oito meses da construção da obra: a partir de julho de 2009.
Preencha, recorte e coloque no gazofilácio

EU TAMBÉM PARTICIPO

QUERO também ter parte nessa obra de Deus.
Comprometo-me a orar, e tenho a intenção
de contribuir todo mês com a importância de
R$ ________________________ .
Nome: _____________________________________________
Fone(s): ____________________________________________
E-mail: _____________________________________________
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“Não a nós, SENHOR, não a nós,
mas ao Teu Nome dá glória,
por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade”
Salmo 115:1

N otas & Notícias

ESCOLA BÍBLICA DE JOVENS – EBJ
CUIDADO COM OS OLHOS

Louvamos ao SENHOR Deus por nossa EBJ-2009, 23 a 26 de julho,
por todas as programações, frutos e bênçãos!

NOTA FISCAL

Você pode ajudar ainda mais na construção das novas e maiores
instalações de nossa igreja. Coloque suas notas fiscais e coupons
na urna que fica na entrada da palhoça. Se você precisar da Nota
Fiscal (como garantia do objeto comprado), faça uma fotocópia dela
e entregue juntamente com o original ao Karlos ou Aragão.
Eles farão o registro junto à SEFAZ e lhe devolverão.

RETIRO DE JOVENS

04 a 07 de setembro
“Todo o que cair sobre esta Pedra
ficará em pedaços, E aquele sobre
quem Ela cair ficará reduzido a pó.
E a Pedra era Cristo”
Mateus 21:44 e 1 Coríntios 10:4

Está chegando a data do início do Retiro de Jovens.
Vamos arrumar as mochilas, vamos nos preparar para grandes
desafios, vamos pedir para que a nossa vida nunca mais seja a mesma!

AGENDA DA IGREJA
AGOSTO

06 (quinta) - 19h: Início do Semestre do CTBPL
08 (sábado) - 17h: Aniversário da Eduarda (Nilda & Marcelo)
			 19h: Mocidade
15 (sábado) - 19h: Casamento de Leidiane & Heraldo
22 e 23 (sáb e dom) - Conferência Missionária de Conservação de Frutos

SETEMBRO

04 a 07 (sex a seg) - Retiro Espiritual de Jovens. Tema:
Sem Jesus – Game Over.
12 (sábado) - 19h: Aniversário de 18 anos de Casamento de
Linda e Mota – Chá de Baby da Linda.
18 e 20 (sex a dom) - Conferência: A Importância da Tradução Fiel das
Escrituras – da Sociedade Bíblica Trinitariana,
no Hotel Donana.
			 www.traducaofiel.com
26 (sábado) - 19h (paralelo à Mocidade):
Reunião dos Casais + Jovens (Grupo IUPI)

