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Pr. José Nogueira

IDÉIAS (MALUCAS)
PARA O NOVO TEMPLO

Não se assuste, é só um
mecanismo!
Quando a última fileira enche,
o pastor aperta um botão,
então as fileiras andam para
frente, e surge mais uma
fileira de banco vazia no fim!

Igreja Batista Fundamentalista Cristo
www.cristoevida.com

é

Vida

A o R ebanho

de

D eus

– Pr. José Nogueira –

QUE PESADELO TERRÍVEL!
Certa vez um homem contou o medonho pesadelo que tivera.
Ele narrou com a voz ainda cheia de medo:
“Sonhei que Deus pegava o valor do meu dízimo e multiplicou
por dez, e, então, estabeleceu que aquele total seria o que eu
iria receber no próximo mês. Ah, foi terrível! No meu sonho, ou
melhor, naquele horrível pesadelo, no mês seguinte eu tive que
atrasar as mensalidades da escola das crianças, minha luz foi
cortada, não consegui pagar a prestação do carro novo, somente o
paguei o mínimo do cartão de crédito e ainda tivemos que passar
muitas necessidades”.
Foi, então, que o amigo dele perguntou como isso pôde
acontecer e por que ele teve que deixar de pagar tantas contas
e atrasar assim seus compromissos.
E o atormentado pelo pesadelo explicou: “Ora, me diga, como
poderia eu sobreviver, pagar todos os meus compromissos e honrar todos os meus pagamentos, com apenas 400 reais por mês?”
A história desse homem atormentado por pesadelo me fez
lembrar uma frase importante de um grande homem de Deus:
Faça a sua devolução a Deus conforme a sua renda, para
que Deus não torne a sua renda conforme a sua devolução!
Alguns teriam pesadelos mais aterrorizantes se pensassem
na conseqüência dessa frase.
É por isso que a Bíblia Sagrada estabelece que o princípio de
uma mordomia financeira fiel é, antes de tudo, uma bênção de
Deus para a vida dos seus servos:
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja
mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto,
diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do
céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não
haja lugar suficiente para a recolherdes.
E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não
destruirá os frutos da vossa terra; e a vossa vide no campo não
será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
E todas as nações vos chamarão bem-aventurados; porque
vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.
Malaquias 3:10-12
Longe de ser uma obrigação fria, ser fiel em nossa mordomia
representa o nosso amor pelo SENHOR, o quanto nós O honramos, como nós confiamos que Ele é fiel para suprir as nossas
necessidades e como dependemos sinceramente de Sua generosidade e graça para conosco.
Um crente fiel e honesto em sua mordomia bíblica, ao sonhar
com estas coisas, sua consciência pura faz com que tenha belos
sonhos. E acorda sem medo, louvando ao SENHOR, com o Hino
301, do Cantor Cristão:
“Crer e observar tudo quanto ordenar,
O fiel obedece ao que Cristo mandar!”

CONSTRUÇÃO DO TEMPLO

É uma bênção podermos testemunhar a cada semana o avanço
das obras de construção de nosso templo. Depois dos alicerces e o
primeiro pavimento das colunas, as paredes estão sendo erguidas, e,
com elas, as janelas e portas ficam delineadas, deixando-nos vislumbrar um pouco de como será bonita a edificação que consagraremos
para adorar e servir ao nosso DEUS.
O texto bíblico que servirá de tema para o nosso local de reunião
encontra-se em Isaías 56:7:
“...porque a minha casa será chamada casa de oração para
todos os povos”.
Estamos fazendo uma convocação de oração por alguns assuntos
especiais:
1 - Oremos pelas documentações que estamos providenciando e
que estamos ajudando à Construtora quanto ao desempenho
dessa responsabilidade.
2 - Oremos por essa fase do projeto: conclusão das paredes do
primeiro pavimento, levantar o segundo nível das colunas e deixar a estrutura de concreto preparada para receber a estrutura
metálica e a cobertura.
3 - Oremos para que no dia 14 de novembro tenhamos já montadas
toda a estrutura metálica e a cobertura de telhas de alumínio (isto,
em termos financeiros e de projeto, corresponde a 1/3 da obra).
4 - Oremos para que possamos pagar, no dia 14 de outubro, a
quarta parcela do orçamento previsto, conforme a realização
dos trabalhos (incluindo os 19 mil da terceira parcela da estrutura metálica e cobertura).
Louvamos a Deus, pois Ele tem usado a fidelidade e o zelo dos
irmãos para que possamos continuar esta obra que será exclusivamente para a glória dEle.
Continuemos, irmãos, orando por esse projeto, contribuindo sacrificialmente e com zelo pela Casa do SENHOR.

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: _____________________________________________

Paraquedista morre após se enroscar
em colega em Minas Gerais
A imprensa
noticiou na semana passada que
um paraquedista
de 23 anos morreu no fim de semana, em Nova
Ponte (MG). O
equipamento dele
se enroscou em
outro, em pleno
ar. Os dois paraquedistas se enroscaram a cerca de 25 metros do chão. Um deles se
soltou, tentou abrir o equipamento reserva, mas era tarde demais. Após
cair, o jovem chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu.
Lembrei-me da história que, em 2002, o Pr. Andrew Craig contou
acerca de um crente instrutor de paraquedismo, chamado Sam. Esta
matéria foi publicada numa revista da Austrália.
Sam deu aulas de paraquedismo a uma jovem. Depois de todo
o treinamento, chegou o grande dia: o primeiro salto da jovem, Sam
lhe disse que mantivesse a calma e que ele estaria com ela durante
o salto.
Eles saltaram. Por bênção de Deus, houve uma grande rajada de
vento e embaraçou os dois paraquedas, sem chance de conserto ou
de acionar o paraquedas auxiliar.
Por que falamos em “por bênção de Deus”? Temos que conhecer
o relato da jovem que sobreviveu:
“Quando percebeu que nada mais poderia ser feito, Sam me
mandou agarrar em suas costas e que eu não mantivesse meu
corpo retesado, mas que deixasse rolar quando caísse. Então,
ele me disse coisas que nunca mais esquecerei. Ele me falou
que Cristo me amava e morreu por mim – que não havia maior
amor do que esse, em dar sua vida para salvar outro. Ele me
guiou em oração, e, em poucos segundos, eu orei entregando
a minha vida ao SENHOR Jesus Cristo.
Ele me disse que eu lembrasse que Cristo estaria comigo todos
os dias e que estaria esperando por mim quando eu também
morresse.
Eu senti grande paz. Quando chegou o momento do impacto,
tudo aconteceu como ele previra, ele absorveu toda a pancada
no chão, e eu escapei.
Faz três anos e meio que Sam morreu e eu comecei realmente
a viver. Eu nunca parei de agradecer a Deus por em momento
tão propício eu ter compreendido o que Cristo fez na cruz,
morrendo no meu lugar, pelos meus pecados, para que eu,
crendo nEle, recebesse a vida eterna”.
Realmente, na Bíblia Sagrada, em João 15:13, Jesus Cristo disse:
“Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos
seus amigos”. E, em Romanos 5:8, a Palavra de Deus faz a maior
declaração de amor: “Mas Deus prova o Seu amor para conosco, em
que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores”.
Mesmo sem merecermos, Cristo absorveu em nosso lugar toda a
pancada da condenação. E Ele oferece ao homem o perdão e a vida
eterna. Ao homem resta receber por fé, ou rejeitar por incredulidade.

MISSÕES – PRECIOSAS CORRESPONDÊNCIAS
MORADA NOVA

Escrevo para agradecer a visita do grupo de
Evangelismo Keryssou. Estaremos colocando este
ministério sempre em nossas orações bem como a
Igreja. Fiquei muito feliz ao ver a disposição dos irmãos
pela obra, é assim que a Bíblia dá testemunho (Salmos 16:3 “Quanto
aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo
o meu prazer”), realmente são irmãos notáveis, bem como os demais
que ficam na igreja e que oram por todos os nossos ministérios. Fizemos evangelismo no sábado no perímetro irrigado. Tivemos uns 40
participantes, incluindo os irmãos. Depois do culto fomos pra casa da
irmã Luziêr e jantamos uma canja muito gostosa. No Domingo, depois
do café, fomos evangelizar até onze e meia, entregamos convites, e o
Luciano ficou divulgando com o carro de som. Consegui 50 cadeiras
emprestadas, e à tarde montamos o som e arrumamos o local, depois
fomos buscar alguns irmãos que moram no setor. Tivemos uma boa
assistência e distribuímos um questionário, que, no decorrer da semana,
iremos fazer visitas a todos que receberam. A nossa felicidade é também
pelo fato do Joel ter feito uma decisão por Cristo como seu Salvador,
e o Hugo, primo da Leusanete, que aceitou a Cristo pelo Evangelismo
do irmão Luciano. Entregue o nosso carinhoso abraço para todos eles.
Pr. Evaristo, Lú, Josué, Joel, e irmãos de Morada Nova.

SÃO PAULO

Prezado Pr. Nogueira,
Em nome da SBTB, quero lhe agradecer pela
iniciativa e organização de uma tão importante
conferência. Esperamos que esta seja apenas a
primeira de muitas conferências por vir. Parabéns
pela excelente organização—foi exemplar.
Gostaria de aproveitar e solicitar críticas construtivas quanto
ao material apresentado e à própria apresentação. Queremos
sugestões para uma próxima conferência.
Pr. Harold R. Gilmer - Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil

AQUIRAZ

Agradecemos a Deus por mais um batismo realizado no dia 27/09/09. Foram seis irmãos que testemunharam de sua fé através do batismo.
Continuem orando pelos nossos projetos. O terreno
de um lado foi vendido e o outro está à venda. Seria
muito bom se pudéssemos comprá-lo. Estamos continuando em nosso
projeto para a construção do nosso templo. Esperamos que Deus
possa nos abençoar e prover as condições para isso.
O Trabalho em Tapera está indo bem. Fizemos mais um culto dia
26/09. Estamos indo todas as quintas para fazermos estudos bíblicos
e discipulados dos novos.
Tivemos dois cursos na Congregação: CAMINHANDO PELA BÍBLIA
de janeiro a agosto onde toda a Congregação participou. Domingo será
a entrega dos certificados. O outro foi de EVANGELISMO PESSOAL
“Quanto Custa Uma Alma” de junho a agosto. Agradecemos a Deus
pelos resultados positivos na vida espiritual da congregação. Os irmãos
têm se envolvido nos estudos Bíblicos e temos muitos resultados.
No amor de Cristo,
Pr. Cosmo Silva

N otas & Notícias

Tom e Grão de Mostarda

Estamos dedicando fim de tarde da quarta-feira (Dia da Ajuda
Mútua), para oração. Às 18:30 horas, temos uma reunião de oração
pela construção do templo. Às 19 horas, fazemos o Tempo de
Oração por Missões (TOM), e a seguir nos reunimos com os irmãos
que fazem (e que querem fazer) parte do Grupo Grão de Mostarda.

Encontro de Casais

A reunião do CÉU (Casais + Experientes Unidos), acontecerá
no próximo sábado, dia 10, às 19 horas, na casa dos irmãos
Glaudiane & Alexandre Aquino (Rua 41 nº 1216 - Planalto da Barra).
O tema será muito especial: Mantendo acessa a CHAMA DO AMOR!
Agende esta preciosa data, participe e leve seus convidados!

Dia das Crianças

Faremos uma programação especial para homenagear nossas
crianças, no dia 17 de outubro. Será um maravilhoso passeio ao
Parque Aquático do Ytacaranha, na Prainha. O ônibus sairá às
8 horas e retornaremos às 16 horas, se Deus quiser. A taxa será
de apenas 20 reais, tendo direito ao transporte, entrada no Parque
Áquático, e lanche (com sorvete). Poderão ir os participantes da
EBD, EBEC e Culto Infantil, de até 14 anos.

Nota de Agradecimento

Em nome de nossos trabalhadores da construção e funcionários
da igreja, agradecemos pelo carinho dos irmãos em trazer pães,
bolachas, batatas e macaxeiras, para as merendas. Tem sido dado
um belíssimo testemunho de nosso amor e generosidade – este é
um sermão que eles podem ver!

AGENDA DA IGREJA

sáb - 10 / Outubro
19h00 - Encontro dos Casais
Mais Experientes, na casa
do Aquino & Glaudiane. Programação da Mocidade, na igreja.
sáb - 17 / Outubro
08h00 - Passeio das crianças,
no Parque Ytacaranha, na
Prainha.
dom - 24 / Outubro
EBD - Homenagem aos

Professores da Bíblia
sáb - 24 / Outubro
17h30 - Encontro dos Namorados

com o Pastor
sáb - 31 / Outubro
17:30 - Encontro dos Noivos

com o Pastor
19:00 - Encontro de Integração:
IUPI no CÉU (Casais +
Jovens e Casais + Experientes).

dom - 1º / NOVEMBRO
EBD - Ceia do SENHOR
seg - 2 / NOVEMBRO
19h30 - Programação Especial

Dia dos Vivos
sáb - 14 / NOVEMBRO
Data prevista para a colocação da estrutura metálica e
cobertura da Massada
sáb e dom - 14 e 15 / NOVEMBRO

Encontro de Professores
da Bíblia: Ensinando Mutuamente
sáb - 21 / NOVEMBRO
19h00 - Casamento de

Ricardo e Léia

qui - 26 / NOVEMBRO
19h00 - Almoço e Jantar de

Ações de Graça
sex e sáb - 27 e 28 / NOVEMBRO

Congresso do Min. Dorcas
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