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O PRIMEIRO MISSIONÁRIO
Como terá sido o diálogo de
despedida do primeiro missionário?
- Então, você vai mesmo partir?
- Vou sim, meu pai. Tenho que pregar a eles. Eles
precisam de salvação. Tenho que ir.
- Vai ser uma vida diferente, meu filho. Talvez não
goste de lá. Com certeza, eles não gostarão de você.
Eles não são como nós.
- Eu sei, meu pai.
- Você terá que falar a língua deles, comer a comida
deles, viver como eles. Terá de compartilhar a tristeza e
os problemas deles...
- Sei disso, e estou preparado para tudo isso.
- A situação por lá não é nada boa. Há muita
agitação política, a economia vai mal, e povo vive em
rebeliões. Eles não vão ouvi-lo.
- Alguns ouvirão, meu pai. Se eu não for, o que lhes
acontecerá?
- Sei como se sente, meu filho. Também não quero
que se percam. Mas, você é meu filho, e quero ter
certeza de que você sabe dos riscos envolvidos, dos
perigos que terá que passar e do sacrifício que terá
que fazer. Você estará deixando todo o conforto do seu
lar. Estamos falando de sua vida. Você está pronto a
desistir de tudo isso aqui e ir?
- Estou, meu pai.
- Então vá, meu filho. Vou amar você sempre!

E Jesus, despedindo-Se do Pai,
veio para este mundo.
Igreja Batista Fundamentalista Cristo
www.cristoevida.com
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– Pr. José Nogueira –

O ÚLTIMO SERMÃO
A nossa Mocidade vai começar uma gincana missionária.
O tema será O MORRER QUE MANIFESTA A VIDA DE
CRISTO, baseando-se em 2 Coríntios 4:6-12. Eles vão
estudar e apresentar a vida de três grandes homens de
Deus: Hudson Taylor, David Livingstone e Nate Saint.
Quero convocar toda a igreja para prestigiar essa iniciativa da Mocidade. Certamente seremos muito edificados e
desafiados.
Aqui, na coluna AO REBANHO DE DEUS, vou dedicar
alguns números de nosso INFORMISSÕES para registrar o
último sermão pregado por homens de Deus que marcaram
a história da igreja.
Minha inspiração é o texto de Hebreus 13, versículo 7:
“Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a
palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para
a sua maneira de viver”.
Começaremos com o último sermão de Charles Spurgeon.
Suas últimas palavras foram pregadas em 07 de junho de 1891:
“Por último, digo o seguinte: tenho uma imensa vontade
de que vocês que ainda não se alistaram no exército do meu
Deus venham fazê-lo, pois verão como o Mestre é bondoso
e generoso. Meus jovens, se vocês conhecessem o nosso
Capitão, vocês cairiam de joelhos e implorariam para que Ele
os deixasse engrossar as fileiras dos que O servem.
Servir a Jesus é glorioso. Sou um dos sargentos encarregados do recrutamento e alegremente alistaria alguns soldados
agora mesmo. Todo mundo é servo de alguém; e não há
como fugir disto. E quem não tem um senhor é escravo de si
mesmo. Dependendo da escolha, ou você serve a Cristo ou
a Satanás; ou a si próprio ou ao Salvador.
Você acabará descobrindo que o pecado, o ego, Satanás e
o mundo são senhores cruéis. Se você usar a farda do exército de Cristo, vai constatar que Ele é tão manso e humilde
de coração que sua alma achará descanso nEle. Cristo é o
mais generoso dos capitães. Nem mesmo entre os príncipes
mais seletos deste mundo encontrou-se alguém parecido com
Ele. Onde a batalha fica mais acirrada é que Ele se encontra.
Ele se coloca na fresta e impede o vento gelado de entrar. O
lado mais pesado da cruz está nos ombros dEle. Eu O tenho
servido por mais de quarenta anos e, bendito seja, só recebi
amor de Sua parte. Teria muito prazer em servi-lO por mais
quarenta anos aqui na terra, se essa fosse a Sua vontade.
Seu trabalho dá paz, vida e alegria.
Oh, que bom se vocês quisessem se alistar nesse exército
agora mesmo! Que Deus os ajude a se colocarem debaixo da
bandeira de Jesus hoje mesmo. Amém!”

CONSTRUÇÃO DO TEMPLO
...porque a minha casa será chamada casa de oração
“para
todos os povos.
” Isaías 56:7
-

Na semana passada, registramos quatro pedidos de oração. Nesta
edição apresentamos o andamento dos assuntos e agradecemos a
Deus por Sua providência. E rogamos que todos continuem orando
para que possamos no dia 26 de novembro (no Dia de Ações de
Graça), louvarmos a Deus por tudo que Ele tem nos dado e realizado – queremos reconhecer Sua mão em cada área de nossas vidas.
1 - Oremos pelas documentações que estamos providenciando e
que estamos ajudando à Construtora quanto ao desempenho dessa
responsabilidade.
» Continuamos trabalhando com essa documentação, pois precisamos que a Prefeitura faça a doação final do terreno institucional
para a nossa igreja.
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.
» Estamos em andamentos que pouco se vê o crescimento, pois
o reboco da parede detrás foi todo feito e as estruturas de ferro da
laje estão sendo preparadas.
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: _____________________________________________

MISSÕES - NIGÉRIA
SOFRIMENTO E MORTE DE CRIANÇAS
ACUSADAS DE BRUXARIA

Depois de ficar conhecido o vídeo que descreve o sofrimento
que pastores de uma seita carismática estão impondo às crianças
da Nigéria (ver a filmagem no link do YouTube: www.youtube.com/
watch?v=EJLULM_FAzE), um crente chamado Marcelo Quintela fez
uma excelente pesquisa. Estas informações são úteis para a comprovação do que é mostrado e também para nós também possamos
fazer algo mais do que orar:
“O pessoal passou a fazer intensa busca de informações que não
fossem exclusivamente baseadas no vídeo apresentado. Primeiro,
porque o trabalho foi gravado por uma produtora independente em 2005
chamada Southernstar. Este material foi adquirido em seguida pelo
jornal britânico The Guardian, e mantido on-line para acesso exclusivo
no site deles, até que alguém conseguiu transpor para o universal “You
Tube”. Mas, será que aquele tormento se mantém? Será que as igrejas
evangélicas citadas são mesmo mantenedoras dessa pregação? Será
que o governo nigeriano já não resolveu, ao menos, calar a boca dos
que abusam das crianças, incriminando os culpados?”
Assim, segundo a procedência do vídeo, são verdadeiros os fatos de
que falsos ‘pastores’ acusam crianças da aldeia de serem bruxas e que
por isso trazem maldições para suas famílias. Eles cobram para tirar o
feitiço. Pais que não têm com que pagar matam seus filhos, ou expulsamnos de casa ou infligem sofrimentos terríveis aos pequenos indefesos.
A Nigéria, na África, ficou em último lugar do mundo em IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano), como meros 300 pontos (abaixo de
500 é a faixa da miséria). O Brasil, segundo a ONU, ficou em 75º lugar
no mundo, e em 9º lugar na América Latina - atrás do Chile, México,
Argentina, Uruguai, Venezuela, Cuba, Costa Rica e Panamá!!!).
A situação da Nigéria é tão grave que a expectativa de vida dos
nigerianos é de apenas 51 anos.
Precisamos orar por eles e perguntar-nos “o que Deus quer que
façamos?”

C O N S AGRAÇÃO DOS

DÍZIMOS & OFERTAS
O artigo abaixo foi retirado da Enciclopédia e Comentário Bíblico
Way Life, e foi distribuído por Way Life Literature’s Fundamental
Baptist Inforrmation Service.
Transpomos a seguir um resumo traduzido:

POR QUE OS CRISTÃOS DEVEM DAR O DÍZIMO?
Sob a Lei de Moisés, o dízimo era uma ordem. Sob a graça,
não damos o dízimo legalisticamente, mas porque amamos ao
SENHOR (2 Coríntios 5:14). Será que Deus pediria ao cristão,
com todos os privilégios da Dispensação da Graça, que O amasse
menos, tivesse menos fé, e ofertasse com menos alegria e voluntariedade do que os judeus que viveram sob a Lei?
ONDE OS CRISTÃOS DEVEM ENTREGAR SEUS DÍZIMOS?
De acordo com Malaquias 3:10, os dízimos devem ser entregues na casa do tesouro. Para os judeus, esse lugar era o templo.
De acordo com Atos 4:35, 37 e 5:2, os cristãos depositavam suas
ofertas “aos pés dos apóstolos”. Conforme 1 Coríntios 16:2, os
crentes deveriam colocar suas ofertas à parte. Os versículos
seguintes mostram que a oferta deveria ser entregue na Igreja
de Corinto, a quem a epístola era endereçada. Hoje os cristãos
devem entregar os dízimos em suas igrejas. O plano de Deus
NÃO é que você devolva seu dízimo onde bem entender.
POR QUE DEVEMOS ENTREGAR O DÍZIMO
EM NOSSAS IGREJAS?
No Antigo Testamento os dízimos e ofertas eram usados para
a manutenção e ministério do templo (por exemplo, o sustento
dos sacerdotes, etc.) – Malaquias 3:10. Em 1 Coríntios 9:13-14,
Paulo aplica o mesmo princípio à igreja do Novo Testamento:
“Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado
comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão
junto ao altar, participam do altar?
Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam
o evangelho, que vivam do evangelho”.
COMO POSSO AGRADAR A DEUS
COM MINHA MORDOMIA?
Primeiro, entregue-se ao SENHOR Deus, dando-Lhe primazia
em tudo (Mateus 6:33).
A seguir, honre a Deus com as primícias do seu ganho (Provérbios 3:9-10). Isto significa pôr à parte seu dízimo antes de
tudo e devolvê-lo como prioridade em suas responsabilidades
financeiras.
E, então, devolva seus dízimos e ofertas no Dia do SENHOR
(1 Coríntios 16:1-2), como parte de sua adoração e louvor ao
SENHOR Deus.
Façamos a Leitura das Escrituras Sagradas, em Provérbios
3:1-18, e a seguir vamos orar, consagrando nossas vidas, nossas
famílias e nossos bens, através das primícias em dízimos e ofertas
que dedicamos ao SENHOR.

N otas & Notícias

TOM e Grão de Mostarda

Queremos trazer uma palavra de ânimo e perseverança aos
poucos participantes do Culto de Oração pelo Templo, nas quartasfeiras, às 18:30 horas. Que vocês se lembrem que Noé quando
construía a Arca, ele era minoria. E venceu! Quando José foi
vendido ao Egito por seus 11 irmãos, ele era a minoria. E venceu!
Quando Gideão e seus 300 soldados foram à batalha, eles eram
minoria. E venceram! Quando Davi resolveu enfrentar Golias, ele
era minoria. E venceu! Quando Lutero pregou as 95 teses, desafiou
o arrogante poder de Roma, ele era minoria. E venceu! Quando
Cristo foi ao Monte Calvário, levado por soldados do Império
Romano e seguido pela multidão, Ele era minoria. E venceu!
Amados, nós também venceremos (Romanos 8:31).

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.

AGENDA DA IGREJA

sáb - 17 • Outubro
08h00 - Passeio das crianças,
no Parque Ytacaranha, na
Prainha.
dom - 18 • Outubro
EBD - Homenagem aos

sáb - 21 • NOVEMBRO
19h00 - Casamento de

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 +

sex e sáb - 27 e 28 • NOVEMBRO

Jovens e Casais + Experientes).
dom - 1º • NOVEMBRO
EBD - Ceia do SENHOR
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

Ricardo e Léia

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

Ações de Graça

Congresso do Min. Dorcas

sáb - 05 • DEZEMBRO
19h00 - Aniversário de 15 anos

da Raquel

dom - 06 • DEZEMBRO
09h00 - EBD: Celebração da Ceia
18h00 - Formatura do CTBPL
sáb - 19 • DEZEMBRO
19h00 - Eleição da Mocidade
dom - 20 • DEZEMBRO
18h00 - Cantata de Natal do Coral

Infanto-Juvenil

sáb - 26 • DEZEMBRO

Cantata de Natal - Coral
Cristo é Vida
dom - 27 • DEZEMBRO
18h00 - Culto e Cantata de Natal
qui - 31 • DEZEMBRO
21h00 - Vigília: Batismo e Ceia
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