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Pense nisto!
Certo homem, rico e bondoso, andava pelas ruas
da cidade, quando viu um pobre mendigo que precisava
de ajuda financeira e que também carecia de atenção.
Aquele senhor, compadecendo-se daquele pobre
homem que mendigava, tirou sua carteira e contou suas
moedas de ouro. Havia 10 lindas e valiosas moedas
de outro. Ele retirou nove moedas e deu ao mendigo,
ficando apenas com uma moeda. Deu também uma
palavra de ânimo ao que tanto precisava, e saiu.
O mendigo pegou aquelas nove moedas de outro,
e quase não podia acreditar que havia recebido aquela
oferta tão generosa!
E o homem rico e bondoso continuou o seu caminho.
Quando o mendigo recobrou-se de sua surpresa,
o homem generoso já havia sumido. Então, ele correu
pelos becos que ele conhecia tão bem, pegou atalhos,
e alcançou algumas ruas a frente o homem rico.
O mendigo, então, assaltou o homem que lhe fora bom e
generoso, arrancando-lhe violentamente a décima moeda.
Que ingratidão e perversidade!
Ele, que não tinha nada, ganhou generosamente
nove moedas. Contudo, não agradeceu, nem
reconheceu a generosidade daquele que não lhe devia
nada, mas que, por amor, lhe deu nove moedas.
E ainda mais, vendo que seu benfeitor ainda tinha uma
moeda, decidiu roubá-la. Mesmo tendo recebido tanto,
não se contentou com o que agora era seu, mas quis
apropriar-se da parte que não lhe pertencia. Roubou
daquele que lhe foi generoso.
A história do mendigo mau é uma parábola do ser
humano – que tendo recebido de Deus sua provisão e
sustento, ao invés de agradecer e dar-Lhe honra, glória
e reconhecimento, ainda lhe rouba a décima parte – que
pertence ao SENHOR.
Foi por isso, que através do profeta Malaquias, o
SENHOR Deus exortou Seu povo quanto à tamanha
ingratidão e ofensa: “Vós me roubais nos dízimos e nas
ofertas” (Malaquias 3:8).
Porém, um coração temente a Deus e grato reconhece que tudo que temos vem de Deus, por isso diz e faz:
“Tudo o que temos veio de Deus, e nós somente damos
ao SENHOR o que já é Seu!” (1Crônicas 29:14).
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Relatório da Construção do Templo
No dia 14 de agosto, fizemos o pagamento à SGS Construções, representada na pessoa do Dr. Sidney Gonçalves, da
segunda parcela, conforme o Cronograma Físico-Financeiro,
e a medição da obra. Foram concluídas as etapas de Serviços
Preliminares e Gerais, Movimento de Terra, as Fundações e
25% das Estruturas, num total de 42 mil reais. Também pagamos a primeira parcela da Estrutura Metálica (38 mil reais).
Assim, nossas despesas no segundo mês de obras foram de
80 mil reais. Como pagamos um sinal de 3 mil reais, no mês
passado, nosso total de investimento já chegou em 83 mil
reais, mais de 25% do total previsto.
Como nosso Contrato com a Construtora envolve tanto a
mão de obra como o material, boa parte desse pagamento
foi de material para a obra (praticamente já foi comprado
todo o ferro que a obra demandará). Só para ter idéia dessa
realidade, do pagamento de 80 mil reais, realizado em 14 de
agosto, quase 65 mil reais foram pagos mediante compras
de material feitas por nós e repassadas as cópias das Notas
Fiscais à Construtora para o controle dos gastos. Somente
algo em torno de 15 mil reais é que foi pago diretamente à
SGS Construções, embora eles tenham em média 10 funcionários trabalhando, além do mestre de obras e a supervisão
do engenheiro.
É realmente uma grande e indizível bênção, irmãos!
Como tivemos que pagar além das obras executadas,
segundo o Cronograma Físico-Financeiro, a primeira parcela
da Estrutura Metálica e Cobertura, a nossa despesa foi alta
e pesada (80 mil reais). Assim, tivemos que mexer (e muito)
em nossas reservas.
A nossa igreja tem feito o que pode para economizar e
investir o máximo que puder dos seus recursos. Mas precisamos orar e nos esforçarmos para ajudar no que for possível.
Fico a pensar: se até incrédulos (como a construtora) têm
feito coisas extraordinárias para ajudar, sendo usados de
forma espantosa por Deus, por que, então, uma boa parte do
povo de Deus tem sido tão relapsa quanto a essa obra que
Deus está realizando entre nós?
Na seqüência apresentamos a relação dos irmãos que contribuíram no mês de julho. Dos 168 compromissos de ajudar
na construção do templo, apenas 80 haviam contribuído até o
dia 14 de agosto (data do pagamento à Construtora). Verifique
se seu nome e sua contribuição constam nessa relação. Se
você contribuiu e não consta, por favor, procure a irmã Elsa
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Bruno Rafael de N. Silva
Antônia Nascimento Silva
Jessica Melo
Camilla Fernandes
Jullyan Eveny L. R.
Sara Regina
Paulo César C. P. Filho
Ciro Carvalho
Márcia Vieira
Reinaldo Gladston
Maria Cleide Tabosa
Cléia Meneses
Rita de Cássia da Silva
Sônia Maria de Andrade
Heytor Gomes
Fco. Esmerindo V. Fontenele
Eurídes Rodrigues Vasconcelos
Eridan Figuelhedo Souza
Pedro Henrique Ripardo
Geová Nogueira
Antonio Givanildo dos santos
Maria Barros
Mirna Ximenes
Jucineide Viana Soares
Ronaldo Alves Barbosa
Maria Paulina (Áurea)
José Lemos
Maria Elenir Alves Lima
Raimundo Xavier
Maria Odete Alves
Eduardo Jorge Tabosa Batista
Ricardo e Simone
Jonas Costa da Siva Filho
Fernando Andrade Jucá
Carlos Henrique
Maria Eveilda F. L.
Elpidio da Guarda Leal Filho
Maria Socorro Leite
Victor Bruno e Lady
Maria José Fernandes
Maria Cristina S. de Leal
Maria Rita Angelo
Maria Lúcia Moura
Geraldo Liberato Rodrigues
Silvio Aguiar
Zoélia S. Magalhães
Meirilania de Souza Morais
Liduina Lôtfi
Florinda Meneses de Andrade
Maria Valdeci Moura
Cintya Gonzaga Fontenele
Rosa Meire L. Dias
Ailton Leite
Ripardo
Domingas F. Nascimento
Maria Lucia Pontes Lôtfi
Otílio e Samara Ximenes
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Edite e Raimundo Magalhães
Fátima Linhares Teixeira
Maria das Graças Tabosa
Margarida Nogueira
Átila Nogueira
Eliete da Costa Silva
Fco. Servulo M. Melo Filho
Eriedna G. Ferreira Mota
Karlos e Ana Paula
Ximenes & Patrícia
Jackson Ferreira
Hellany e Ary
Cláudio Magalhães
Aureliano Alves do Carmo
Jocélio e Zildânia
Ismênia
Rômulo e Diana
Bonifácio e Ilzanir
Josiel Gabriel da Rocha
Pr. José Nogueira
Daniel e Gláucia
Lucy Antoneli
Elsa Mita

Total Geral

40,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
60,00
50,00
50,50
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
70,00
100,00
100,00
200,00
300,00
360,00
500,00
500,00
500,00
4.334,90

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 300 mil reais. E será realizado, se
Deus assim permitir, em DOZE meses (de agosto/2009 a julho/2010).
Investiremos uma média de 25 mil reais por mês. Nossa campanha
consiste na participação voluntária de irmãos em oferta mensal durante
os doze 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: _____________________________________________

Resumo de Nossa Assembléia
No dia 02 de agosto, a nossa igreja realizou uma Assembléia Ordinária, contando com a presença de 229 membros da igreja (nosso
quórum mínimo é de 171 membros) e a representação de várias
congregações de nossa igreja.
A seguir, alistamos os temas tratados e comentamos também
alguns assuntos de maior relevância:
1 - Devido a falta de tempo, não foram feitas as leituras das atas
das Assembléias dos dias 15/02 e 07/06 , deixando a aprovação das
atas para a próxima Assembléia.
2 - Os seguintes irmãos foram recebidos, por transferência, como
membros de nossa igreja: Ana Vanessa e Jaime, Elpídio e Cristina, Liamara, Léia, Jorge e Cleide Tabosa Batista, e Eduardo Tabosa Batista.
» Damos nossas boas-vindas a estes irmãos, esperando que
sejamos mutuamente abençoados com a integração deles neste
Corpo de Cristo.
3 - Os irmãos relacionados a seguir receberão uma carta da Igreja
exortando-os a retornarem à comunhão e aos caminhos do SENHOR:
Augusto, Carlito Júnior, Paulinha (do Genibaú), Júlio (esposo da Cristina), e os irmãos de Morada Nova: Jorge Miguel e Luziene Muniz.
4 - Foi realizada a saída, por pedido de exclusão, do irmão Josué
Júnior.
5 - Foram realizadas as exclusões do rol de membros dos irmãos
que estão freqüentando outra igreja ou que estão morando em outra
cidade: Rosimeyre, Valdecy, Girdelene e Érica, Baía e Socorrinha,
André e Larissa.
6 - Os seguintes irmãos, de nossas Congregações, foram expulsos
da igreja, por causa do testemunho incompatível com a fé bíblica:
Maria Marlene (Araturi), Joyce, Anelita e Francisco Joeliton (Patacas).
7 - Foi apresentado e aprovado o Relatório Financeiro da Igreja,
referente ao primeiro semestre de 2009.
8 - Foi apresentado e aprovado o Relatório Financeiro do Caixa
de Missões, referente ao primeiro semestre de 2009.
» Graças a Deus, todos os pagamentos das ofertas para os missionários estão em dia, bem como as provisões financeiras.
9 - Foi aprovado o orçamento do Caixa de Missões, para o segundo
semestre de 2009, constando a ajuda de 8% da oferta para os nossos
missionários de tempo integral, para que seja pago o INSS deles como
autônomos, e com o pagamento da Faculdade Teológica, pensionato
e ajuda para o irmão Assis (Mestrado em SP).
» Agradecemos, por em tempos de crise e época de construção,
conseguimos ainda ter crescimento financeiro em Missões.
10 - Foi lido e aprovado o Contrato com a Construtora SGS para
a construção do templo, sendo o total da obra de 299.768,78 (com a
galeria), que pagaremos em 13 parcelas, até o dia 14 de julho de 2010.
» O prazo de entrega do templo é o dia 14 de março de 2010,
e aprovamos o cronograma físico-financeiro de começarmos pelas
fundações, estrutura e a cobertura (estrutura metálica e coberta).
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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

Tema: SEM JESUS – GAME OVER
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!

ALEGRANDO-SE COM
OS QUE SE ALEGRAM

Agradecemos a Deus pela vitória concedida ao irmão Assis
– que passou com méritos nos exames para o Mestrado, na Faculdade
Teológica Batista de São Paulo. As aulas começarão no dia 31 de
agosto. Queremos, se Deus nos permitir, fazer as despedidas do Assis,
por ocasião da Conferência Missionária de Conservação de Frutos.

AGENDA DA IGREJA
AGOSTO

22 (sábado) - 19h: Mocidade Especial - Haverá esquetes
sobre o tema da EBJ.
23 (domingo) - Manhã e Noite: 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 & Mota – Chá de Baby do Daniel Gheber.
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)

