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Quantas Bênçãos!
Domingo da Ressurreição: Estávamos bem cedinho,
louvando a Deus e Celebrando a Ressurreição de Cristo
“Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia
dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia.”
Mateus 28:6
Depois do Culto da Ressurreição,
desfrutamos juntos do Café Ágape.
Saborosa comunhão, conforme o Salmo 133
“Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos
vivam em união”

Cumprindo a ordenança de Cristo, nossa igreja realizou
o batismo nas águas de quatro irmãos.
“Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não
crer será condenado.”
Marcos 16:16
Na seqüencia tivemos a bênção e o privilégio de
celebrarmos a Ceia do SENHOR. Uma manhã repleta
de obediência à Palavra e de louvor ao SENHOR Deus.
“Porque todas as vezes que comerdes este pão
e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor,
até que venha.”
1 Coríntios 11:26

Igreja Batista Fundamentalista Cristo
www.cristoevida.com

é

Vida

A o R ebanho

de

D eus

– Pr. José Nogueira –

Louvamos a Deus pelo VII Encontro de Professores da Bíblia
(02 e 03/04), pelos ministrantes das aulas e oficinas, e pelos professores que participaram. Dedicamos a todos vocês a
paráfrase de 1 Coríntios 13, em homenagem aos que ensinam e
aprimoram-se para realizar esse ministério com esmero e amor.

O Mais Importante!

Embora eu tenha à minha disposição todas as lições, todos os
suplementos, e tenha estudado a lição cinco vezes, mas, se não
tiver amor, não serei um bom professor da Bíblia.
Mesmo que eu tenha cartolinas de todas as cores, boas tesouras,
excelentes colas e bom estoque de isopor, quebra-cabeças e lápis
de cor, mas, se não tiver amor, não serei um bom professor da Bíblia.
Ainda que tenha uma boa sala, tenha participado de bons
seminários e excelente treinamentos de capacitação, mas, se
não tiver amor, não serei um bom professor da Bíblia.
Para ser um bom professor da Bíblia é necessário mais do
que chegar cedo, carregar a Bíblia e preparar cuidadosamente
as lições. É preciso muito mais do que ser um crente zeloso e
comprometido com a igreja de Jesus.
O professor bíblico de verdade mantém um testemunho exemplar, é fiel, paciente e não perde o controle mesmo quando falta
água na igreja, a sala não está arrumada ou mesmo quando as
chuvas e trovões atrapalham.
O professor bíblico de verdade não é egoísta e não trabalha
para ganhar elogios. Ele serve para a glória de Deus.
O professor bíblico de verdade ora por seus alunos e pede
ao SENHOR o melhor para aqueles que Ele lhe confiou para
ensinar e influenciar.
O trabalho do professor da Bíblia será vazio se não tiver interesse genuíno na salvação e edificação espiritual de seus discípulos.
O pincel atômico secará. A lousa um dia se despedaçará. As
revistas e apostilas desaparecerão.
Todavia, a semente plantada no coração dos alunos
permanecerá para sempre.
Hoje permanecem o
estudo, o planejamento, e
o amor; porém, o maior de
todos é o amor.
Sem o verdadeiro amor,
que motiva o estudo e que
alegra a aula, todo o trabalho será inútil.

CONSAGRAÇÃO DOS DÍZIMOS E OFERTAS

Tuas Primícias
Venho a Ti, oh Deus, trazer as primícias
Que eu preparei pra Te entregar
Em Teu altar
“Das primícias das vossas massas dareis ao SENHOR
oferta alçada nas vossas gerações” - Números 15:21
De tudo o que me deste
A primeira parte eu quero devolver
Pra Ti meu Senhor, com muita alegria
Eu reconheço que tudo vem de Ti
E sei que tuas promessas
em minha vida vão se cumprir
“Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte
de todos os teus ganhos; E se encherão os teus celeiros, e
transbordarão de vinho os teus lagares” - Provérbios 3:9-10
Tuas Primícias o meu Deus
Eu venho trazer
Os primeiros frutos, minha fidelidade a Ti
Eu separei o meu melhor
Para Te honrar
Pois em minha vida o Senhor está
Em primeiro lugar
“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e
todas estas coisas vos serão acrescentadas” - Mateus 6:33
Não tocarei Senhor, naquilo que é Teu
Serei fiel a Ti, pois este é o meu prazer
E tudo que em minhas mãos ficar
O Senhor vai abençoar...
“E, se as primícias são santas, também a massa o é;
se a raiz é santa, também os ramos o são” - Romanos 11:16
Leiamos Atos 16:11 a 15, em que encontramos
a conversão de Lídia e sua alegria de querer servir
a Deus, dando hospedagem aos servos do Senhor.
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MISSÕES TRANSCULTURAIS

GRANDE DESAFIO

Inscrições abertas para atuar na formação de professores de Timor Leste

Estão abertas, até 15 de maio, as inscrições para professores
atuarem na formação de professores de vários níveis de ensino de
Timor-Leste. São 15 vagas para professores, que receberão bolsa no
valor de 1,3 mil euros, mais seguro saúde, passagem aérea de ida e
volta e auxílio instalação. As atividades deverão ter início em agosto
deste ano e terão duração de até oito meses.
A seleção, realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), terá três fases: verificação da
consistência documental, análise curricular (eliminatória) e entrevista,
de caráter eliminatório e classificatório.
Os candidatos deverão atender os critérios de possuir nacionalidade brasileira; diploma de nível superior, reconhecido na forma
da legislação brasileira; experiência comprovada na área; ser preferencialmente professor da rede pública da ativa; além de cumprir
as especificações e requisitos profissionais e acadêmicos para cada
modalidade descrita no Anexo I do Edital nº 16/2010, publicado no
Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 30 de março.
As inscrições serão gratuitas e feitas exclusivamente pela internet,
mediante o preenchimento do formulário de inscrição. Ao formulário de
inscrição, corretamente preenchido com justificativa e memorial (Anexo II), deverão ser anexados eletronicamente: indicação no Formulário
de Inscrição a qual bolsa está se candidatando; obrigatoriamente, o
currículo na Plataforma Lattes; cópia do diploma acadêmico; certificado médico de saúde física e mental, expedido com, no máximo,
90 dias de antecedência à apresentação da candidatura, emitido
preferencialmente por instituição de saúde pública.
Mais informações pelos telefones (61) 2022-6658, 2022-6659
e pelo e-mail cpro@capes.gov.br. Este endereço de e-mail está
protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para
visualizá-lo.

Se algum irmão se interessar, o diácono Alexandre Aquino
poderá ajudar a fazer sua inscrição pela internet. É necessário
ter curso superior e alguma experiência em ensino. Timor Leste
fica no sudeste asiático. Numa mesma ilha há dois países com
pequeno número de crentes, que são a Indonésia (de grande
maioria muçulmana e de difícil penetração do Evangelho); e o
Timor Leste (o país mais pobre do mundo e de maioria católica).
Esse período de trabalho pode ser usado para conhecimento
da região, adaptação e convicção da vontade de Deus quanto
a ser missionário naquela distante e difícil região da Ásia.

CONSTRUÇÃO DO TEMPLO

“Em tudo dai graças, porque esta é
a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco”, nos ensina 1 Tessalonicenses 5:18. E é maravilhoso experimentar essa verdade em nossas
vidas e nos projetos que o SENHOR Deus nos comissionou a realizar.
Ao ver a nossa galeria sendo concluída, ficamos com o coração
cheio de alegria. Testemunhamos como foram sábios os conselhos
daqueles que nos incentivaram a incluí-la no projeto de construção
de nosso templo.
Convidamos você para vir aqui durante o dia e subir até a galeria.
Ela é muito espaçosa. E poderá, sozinha, acomodar quase a metade
da capacidade de nossa palhoça.
Ela será muito útil para as programações evangelísticas e também
quando fizermos eventos de participação com as nossas congregações e igrejas-irmãs.
Outra bênção é que a galeria, como foi incluída no projeto inicial
e no próprio orçamento de todo o templo, saiu por um custo muito
razoável (se fôssemos fazê-la depois de concluído o templo, calculamos que ela sairia por quase o triplo)
São bênçãos que o SENHOR Deus tem derramado do céu para
nós, Seu povo. De nossa parte, temos tido o privilégio de confiar, orar
e pôr as mãos à obra, ajudando e contribuindo.
Uma oração de um irmão me deixou pensativo. Disse que “ninguém
aqui ficou pobre ou passou por necessidade pelo fato de ter contribuído”.
Deu-me vontade de dizer um amém com Isaías 43:9 “Todas as nações se
congreguem, e os povos se reúnam; quem dentre eles pode anunciar isto,
e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas,
para que se justifiquem, e se ouça, e se diga: Verdade é.” Sim, é verdade!
E ouso acrescentar que ganhamos muito, pois recebemos a incomparável
alegria de saber que estamos fazendo pela fé a obra de Deus.
Prossigamos, pois, amados. A sua igreja pode contar com você?
Preencha o formulário anexo, coloque-o no gazofilácio ou entregue
à irmã Elsa Mita.

EU TAMBÉM PARTICIPO

QUERO também ter parte na conclusão dessa 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: _____________________________________________

N otas & Notícias

Dispensações em nossa Koinonia

Começamos o estudo das Sete Dispensações em nossa Koinonia, às terças. Dispensação é um período de tempo durante o qual
Deus prova os homens em referência à obediência, conforme à Sua
vontade revelada.
Estudaremos as Sete Dispensações:
1 - Inocência: Período no Jardim do Éden, antes da Queda.
2 - Consciência: Período após a Queda, expulsos do Jardim do
Éden, genealogias de Caim e Sete.
3 - Governo Humano: Do Dilúvio até Abraão.
4 - Promessa: Período dos Patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó, José,
e as doze tribos de Israel.
5 - Lei Mosaica: Período do recebimento da Lei, no Monte Sinai,
até os eventos da primeira Vinda de Cristo (ministério, morte, ressurreição, ascensão ao Trono Celestial e envio do Espírito Santo.
6 - Igreja (ou da Graça): Período desde Pentecoste (Atos 2) até
a Segunda Vinda de Cristo.
7 - Milenial: Período do Governo de mil anos de Cristo, em Jerusalém, sobre toda a humanidade.
(O livro “Manejando bem a Palavra da Verdade” ajuda a entender
as Dispensações: www.literaturacrista.com.br)

CLASSES PARA JOVENS
E CASADOS - EBD

Em nossa EBD, domingo às 9 horas,
estão em bom andamento os estudos das
Classes para os Jovens (Raphael e Socorro, Giuvan e Juliana) e para os Casados/
Adultos (Pr. José Nogueira, e Rômulo e
Diana Karla). A apostila “ANDAI NELE”
contém sete preciosas lições: Busque
o Equilíbrio, Não Desista, Faça Planos,
Confie em Deus – Sem Desconfiar de
Deus, Está na Hora de se Levantar, etc.
Participe e incentive toda sua família à
ser participantes da EBD.

Nossa Agenda
Abril
17 (sáb) - 19h: Aconselhamento Bíblico: Grupo IUPI
		 - Culto de abertura oficial da Congregação de Genibaú
24 (sáb) - 17h30: Reunião Pastoral com os Noivos;
		 - 19h: Aconselhamento Bíblico: Grupo CEU

Maio
01 (sáb)
02 (dom)
08 (sáb)
15 (sáb)

- [feriado] Encontrão do IUPI e CEU
- 09h: Celebração da Ceia do Senhor
- Pic-Nic do Dia das Mães
- 17h30: Reunião Pastoral com os Namorados;
		 - 19h: Aconselhamento Bíblico: Grupo IUPI
16 (dom) - 18h: Culto Especial - Dia da Independência
		 de Israel: 14/05/1948
22 (sáb) - Aconselhamento Bíblico: Grupo CEU
29 (sáb) - 19h: Chá de Panela - Kelly Bandeira e Paulo

