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SEMINÁRIO

Testemunhas

de

Jeová

PANORAMA HISTÓRICO-DOUTRINÁRIO
21 a 23 de JULHO • 19 horas
Quem são as Testetemunhas de Jeová?
Como surgiram?
Em que crêem?
Quais suas principais características?
O que as Escrituras Sagradas ensinam?
Preletor: Pr. Yon Morato
Autor do livro “Religião e Alienação”.
Os estudos trarão as principais doutrinas
das Testemunhas de Jeová comparando-as
com os ensinos da Bíblia Sagrada.
Local:
Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida
Av. K, 911 - Planalto da Barra
(85) 3286-3330 | cristoevida.com

Amados irmãos em Cristo,
O dia 31 de julho, sábado, às 19 horas, será muito importante,
e gostaríamos muito que vocês compartilhassem conosco
desse momento. Realizaremos um Culto de Ações de Graça
por dois motivos especiais: O aniversário de 26 anos de
nossa Igreja e o início do uso da Massada - Fortaleza Batista
Fundamentalista (nome que demos às instalações onde
realizaremos nossos cultos e programações especiais).
Será para nós motivo de alegria e honra contar com a presença
de vocês para juntos agradecermos ao Senhor Deus.

Igreja Batista Fundamentalista Cristo
www.cristoevida.com

é

Vida

A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

O Grande
Dia do SENHOR

Joel 3:1-21

“Multidões, multidões no
Vale da Decisão; porque
o Dia do SENHOR
está perto, no Vale da
Decisão.
Joel 3:14
Estátua do Profeta Joel, em Quiriate-Jearim,
Israel - Foto: Pr. José Nogueira

Depois de descrever:
I - O Governo do SENHOR - 1:1 a 20;
II - A Guerra do SENHOR - 2:1 a 11;
III - A Graça do SENHOR - 2:12 a 17;
IV - A Grandeza do SENHOR - 2:18 a 32
O profeta Joel agora apresenta o Grande Dia do SENHOR.
Sei que muitos não entenderão e nem crerão nessa mensagem. Conheço a Bíblia e sei que a maioria dos homens
sempre tratou com descaso ou incredulidade os anúncios de
juízo divino. Foi assim na época de Noé, quando zombaram
do anúncio do Dilúvio; da mesma forma, na época de Sodoma
e Gomorra , os homens rejeitaram a mensagem de Ló; e também houve escárnio nas advertências da destruição iminente
de Samaria e Jerusalém. Não é novo esse desdém, pois nos
tempos dos apóstolos os homens zombaram dizendo: onde
está a promessa da vinda de Jesus...? (2 Pedro 3:4).
Apesar dessa incredulidade, os servos do SENHOR pregaram, e a verdade triunfou: houve o Dilúvio universal, Sodoma
e Gomorra foram fulminadas; Samaria e Jerusalém foram destruídas; e o SENHOR virá para exercer o Seu Juízo em breve!
Joel anunciou que o Grande Dia do SENHOR virá sobre
todo o mundo, quando os incrédulos serão condenados, pois
os que desprezaram a Palavra de Deus terão que passar pela
terrível ira de Deus. Os servos do SENHOR serão poupados,
para eles será um tempo de glória, pois verão as promessas
de Deus serem cumpridas literalmente. Seus olhos verão com
alegria indizível o Trono de Glória do SENHOR.
O Dia do SENHOR é descrito por Joel, no Capítulo 3, em
quatro fases:
I - A Causa do SENHOR - Vs. 1 a 6
II - A Declaração de Guerra contra as Nações - Vs. 7 a 13
III - A Execução do Juízo contra os Ímpios - Vs. 14 a 17
IV - As Bênçãos sobre o Povo de Deus - Vs. 18 a 21
Que o SENHOR ilumine e abençoe os sinceros e interessados!

QUANDO VOCÊ NÃO ESTIVER A FIM
Colaboração

de

Átila Nogueira

Você acorda sem estar a fim de ler sua Bíblia e orar? Quantas
vezes você teve de lutar por não estar a fim de fazer coisas que você
sabe que seriam boas para você?
Embora seja verdade que isso é o pecado que habita em nós, e que
devemos nos arrepender dele e combatê-lo, há muito mais por trás.
Pense sobre esse estranho padrão que ocorre em todas as áreas
da vida:
• Uma boa comida saudável requer disciplina para prepará-la,
enquanto comer fast food tende a ser mais apetitoso, viciante
e conveniente.
• Manter o corpo forte e saudável requer um desconforto deliberado, mas só precisamos de constante conforto para criar barriga.
• Você precisa se concentrar naquele livro teológico, enquanto
assistir a um filme parece ser tão convidativo.
• Você frequentemente tem de se esforçar em suas devoções
e orações, enquanto dormir, ler sobre esportes e checar a net
parecem tarefas simples.
• Tocar uma bela música requer centena de horas de prática
tediosa.
• Sobressair-se nos esportes requer treinos monótonos ad nauseum.
• São precisos anos de estudo para que certas oportunidades
tornem-se possíveis.
Assim, as verdadeiras alegrias são obtidas por meio de esforço e
dor, enquanto alegrias breves, insatisfatórias e, amiúde, destrutivas
estão bem próximas de nós.
Por que é assim? Porque, por grande misericórdia, Deus está nos
mostrando em todos os lugares, em coisas que são apenas sombras
das coisas celestiais, que há uma grande recompensa para aqueles
que são atribulados (Hebreus 10:32-35). Ele está nos lembrando
repetidamente, a cada dia, a andar pela fé e não pelo que vemos
(2 Coríntios 5:7). Então, cada tribulação é um convite de Deus para
seguirmos os passos de Seu Filho, que “pela alegria que lhe fora
proposta, suportou a cruz,... e assentou-se à direita do trono de Deus”
(Hebreus 12:2).
Os espiritualmente cegos desprezam as coisas espirituais. Mas,
para os que têm olhos espirituais, Deus imprime esperança por sabermos que há um propósito dEle até nas adversidades (Romanos
8:28). Cada tribulação é um sinal dizendo: “Olhe! Olhe para a alegria
verdadeira diante de você!”. Então, quando não estiver muito a fim
de fazer o que você sabe que é o certo, tome coragem e faça o certo.
Deus está sinalizando para você a recompensa que Ele planejou para
os Seus (2 Timóteo 2:12).
A aflição momentânea está nos preparando para o eterno peso
da glória, além de toda comparação, quando olhamos não para as
coisas visíveis, mas para as que são invisíveis. Porque o que é visível
é temporário, mas as que são invisíveis são eternas.
(Adaptado

de iPródigo)

Estamos incentivando as famílias a fazerem o Culto Doméstico.
É o tempo em que a família reserva em sua casa para juntos lerem
a Palavra de Deus e terem um tempo de oração. Colocamos no site
de nossa igreja (www.cristoevida.com) o livro: “Redescobrindo
o Tesouro Perdido do Culto Familiar” (cortesia da Editora Fiel).

LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO

Porque Eu
Não Dou o
Dízimo
Testemunho de um
irmão em Cristo
Eu não dou o dízimo,
porque eu devolvo. O
dízimo não é meu, é do
Senhor. Entrego de volta
com alegria, fé e gratidão pelos 90% que Ele me deu.
Lembro-me da minha época de novo convertido. Como era
difícil devolver estes míseros 10% ao Senhor. Ah, como eu pequei
naqueles primeiros meses. Priorizei minha vida, priorizei minhas
vontades. Quando conseguia entregar o dízimo do Senhor, me
sentia um coitado, e ficava pensando no que poderia ter feito com
aquele dinheiro. Como todo infiel, eu criava diversas justificativas
lógicas e teológicas para explicar que não deveria entregar o
dízimo. Muitos até concordavam com meus argumentos; mas um
dia descobri algo tremendo:
Ser fiel ao SENHOR faz bem a nós mesmos. É maravilhoso
ser fiel, devolver os dízimos do Senhor, perseverar em servi-lO,
fugir do pecado, etc.. Quando recebo meu pagamento, ou recebo
qualquer outro dinheiro mediante serviços prestados ou oferta
recebida, fico “ansioso” para chegar o momento de entregar nas
mãos de Deus aquilo que é dEle.
Na verdade, enquanto aquele dinheiro está comigo, me sinto
mal. Sei que você também se sentiria mal se alguém de extrema
importância lhe confiasse guardar uma parcela de seus bens.
Você ficaria preocupado e ansioso pela chegada deste alguém,
para entregar-lhe de volta a sua propriedade.
Desde que tomei a decisão de ser fiel, nunca mais fui desamparado. Fiquei desempregado, porém eu e minha esposa nunca
ficamos sem comer, ou sem pagar as nossas despesas. Do pouco
que recebia com meus trabalhos “free-lancer”, eu fazia questão
de devolver os dízimos do Senhor, e até ofertar.
Hoje sei que uma das melhores coisas que podemos fazer,
enquanto cristãos, é perseverarmos em fidelidade. Somos fiéis
a Deus, porque Ele é fiel a nós. Pois, como diz o Salmo 37:25,
“Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência
mendigar o pão!”.
Façamos a Leitura de Consagração em Hebreus 7:1-10,
quando diz que Abraão, quinhentos anos antes da Lei Mosaica,
já praticava este princípio bíblico.
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N otas & Notícias

Oferta de Amor - Dia 04 de Julho

O projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros vai requerer em
equipamentos uma importância superior a 10 mil reais (são 10 páraraios, 5 hidrantes, etc.). Vamos dedicar todas as ofertas de domingo
para essa finalidade e levantar uma oferta especial no dia 04 de julho
(além do que temos dado mensalmente para a construção do templo).
Nossa necessidade urgente é de 10 mil reais. Contudo, precisamos
para dar bom prosseguimento nesses acabamentos de 20 mil reais.
Estamos aplicando o princípio da oferta anunciada, de 2 Coríntios
9:5 (“Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me
precedessem entre vós, e preparassem de antemão a vossa dádiva já
anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade,
e não de avareza”). Portanto se você fizer um propósito de, pela fé,
doar naquele dia uma determinada importância e quiser compartilhar
comigo, eu também quero compartilhar com você acerca da minha
intenção de ofertar, e nós assumimos um compromisso de orar um
pelo outro. Quero agradecer a prontidão dos irmãos Luciano e Helena, Bruno e Rose, Lena, Josiel e Lucy, Eliete, Júlio e Eriedna, Daniel
e Gláucia, e Giuvan e Juliana, que me procuraram e mutuamente
compartilhamos o valor que pretendemos doar. Oremos para que o
SENHOR Deus use maravilhosamente o Seu povo.
Pr. José Nogueira

Sustentando os
Braços de Moisés
“Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia;
quando, porém, ele abaixava
a mão, prevalecia Amaleque.
Ora as mãos de Moisés eram
pesadas; por isso... Arão
e Hur sustentavam-lhe as
mãos...” (Êxodo 17:11-12).

Moisés precisou de dois homens para segurar seus braços
erguidos para orar. Eu vou precisar de 100 irmãos que se juntem
a mim neste momento para um compromisso de oração, de seriedade, e com firme resolução, para glória de Deus.
Estamos precisando de membros que sejam mais do que irmãos
– que sejam amigos, companheiros de lutas, que segurem nossos
braços, que considerem a importância de pôs as mãos para apoiar.
Espero que mais irmãos se alistem num exército de resistência para
que juntos sejamos usados – sem medir esforços, mas com firme
certeza de que vamos concluir o templo de nossa igreja.
Ore com toda sinceridade diante de Deus.
E entregue-me o cupom abaixo.

CONTE COMIGO - ESTAREI JUNTO, ORANDO E PARTICIPANDO
Nome: _____________________________________________
Fone(s): ____________________________________________
E-mail(s): ___________________________________________

Nossa Agenda do Bimestre
Junho
Encerramento do semestre do CBD/CTBPL - dia 24 às 19h
24 (qui) - 19h: Encerramento do semestre do CBD/CTBPL
25 (sex) - 19h30: Ações de Graça pelo Aniversário da Cintya
26 (sáb) - 09h: Reunião com todos os evangelistas
		 da IBF Cristo é Vida

Julho
Celebrações do 26º Aniversário da IBF Cristo é Vida
dias 31 de julho e 1º de agosto
02 (sex) - 19h30: Celebração dos 15 anos: Yohana
03 (sáb) - 09h: Encontrão do IUPI e CEU
04 (dom) - 09h: Celebração de Batismos e Ceia do SENHOR
07 (qua) - 19h: TOM Especial de Férias
08 e 09 (qui-sex) - 19h: MOCIDADE: Filmes e Lições
10 (sáb) - 19h: Chá de Baby de Claudiana e Luiz Cláudio
12 a 16 (seg-sex) - Retiro da EBEC
14 a 16 (qua-sex) - 19h: Programação Especial para a Igreja:
		 A Coragem de Dizer Não - Mateus 5:37
17 (sáb) - 19h: Casamento de Kelly Bandeira & Paulo
21 a 23 (qua-sex) - 19h: EBJ 2010 - Seminário: Testemunhas
		 de Jeová - Panorama Histórico-Doutrinário
24 (sáb) - 19h: Mocidade - Dia dos Enamorados Especial:
		 Peça Teatral
25 (dom) - 09h: 15 Perigos Que Assolam A Igreja Cristã;
		 18h: Encerramento da EBJ - Quem Ama Espera
		 - Preletor: Pr. Yon Morato
31 (sáb) - Programação Especial de Aniversário da IBF
		 Cristo é Vida - Preletor: Pr. Manuel de Deus,
		 da Igreja Bíblica de Pedra Branca
01/08 (dom) - Aniversário de 26 anos da IBF Cristo é Vida
		 Preletor: Pr. Carlos Moraes, editor do Jornal de Apoio.

BATISMOS

No dia 04 de julho, pela manhã, haverá batismos. Solicitamos a
todos os discipuladores e candidatos ao batismo que procurem o
diácono Bonifácio para o preenchimento da Ficha de Membrezia.

NOTAS FISCAIS

Comunicamos que a Campanha da Nota Fiscal em prol da construção do templo ainda continua. Coloquem suas notas e cupons
fiscais na urna na entrada, pois elas têm sido uma fonte importante
de ajuda financeira para a nossa construção.

