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D ias 21

a

23 ( quarta

a sexta - feira ) às

SEMINÁRIO

Testemunhas

de

19 h 30

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

D ia 24 ( sábado )

às

19 h

Peça Teatral

O Sertão Florescerá

Porque mais seco do que
o sertão do semi-árido é
o coração do homem sem
esperança, sem fé e sem Deus.
Contudo, nessa sequidão do estio, Deus pode fazer
florescer uma nova vida. Dos galhos secos pode brotar
esperança. É o poder da Palavra de Deus fazendo surgir
verdadeira conversão onde e quando menos se espera...

D ia 25 ( domingo )
9 horas - Estudo Bíblico:

15 Perigos Que Assolam A Igreja Cristã
18 horas - Encerramento da EBJ:

Quem Ama Espera
Preletor: Pr. Yon Morato

Igreja Batista Fundamentalista Cristo
www.cristoevida.com

é

Vida

A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

Aos Servos do SENHOR: Uma Ordem
“Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura”
Marcos 16:15

Pregar o Evangelho não é uma opção na vida do crente.
O Senhor Jesus nos deu uma ordem e nos confiou a responsabilidade de ganhar almas.
O apóstolo Paulo afirmou que pesava sobre ele essa obrigação, e que Deus iria lhe cobrar a execução da tarefa (1 Coríntios
9:16). Então, como servos, devemos obedecer Àquele que dizemos ser o SENHOR de nossa vida. Muitos estão morrendo sem
Cristo, muitos vivem em religiões vãs sem saber da verdadeira
espernaça oferecida por Cristo. Paulo testemunhou em Romanos
(5:5) que o amor de Deus é a única esperança na vida do homem.
Portanto, devemos anunciar esta esperança. E, quando estas
boas novas saírem de nossos lábios, devem ser acompanhadas
poderosamente de nosso testemunho que afirma que Jesus é o
SENHOR de nossas vidas. É na base da autoridade dEle que
devemos falar.
Nossa igreja irá completar, no dia 31 de julho, 26 anos de uma
linda história nessa região de Fortaleza. Eu moro neste bairro há
15 anos e vejo que somos conhecidos como a igreja que distribui
milhares de rosas e mensagens no Dia dos Finados, pelas peças
teatrais evangelísticas que fazemos, pelas lindas e impactantes
cantatas temáticas que produzimos, pela ação social do Ministério
Dorcas, por nossa firmeza doutrinária, pelo nosso compromisso
sacrificial de fazer Missões, etc. Todavia, podemos incorporar
mais ainda o zelo evangelístico, a luta para ganhar almas para
Cristo, no compromisso de chegarmos pessoalmente em todas
as casas de toda a nossa redondeza.
As seitas, como as Testemunhas de Jeová, são zelosas em espalhar de casa em casa suas falsas doutrinas. Sim, devemos conhecêlas para podermos mostrar, com a Bíblia aberta, a verdade. Mas,
devemos também ter a disposição de ir até aonde estão os perdidos.
Pregar com amor, na dependência do Espírito Santo, com base na
base da responsabilidade que o Senhor Jesus Cristo nos confiou.
Irmãos, há uma ordem, e nós como membros dessa igreja
devemos nos disponibilizar para cumpri-la. Temos em nossa
igreja um grupo de voluntários que todos os sábados se reúnem
e saem para evangelizar.
A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso estamos convocando todos que puderem para as nossas reuniões nas
tardes de sábado (reunimo-nos às 15:40, e saímos às 16 horas).
Lembremo-nos de Provérbios 11:30
“O fruto do justo é árvore de vida,
E o que ganha almas é sábio”
(Colaboração de Sérgio Alves)
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LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO

Mordomia Bíblica
Segundo: O Princípio do Dever
“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que dizimais
a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais
importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé; deveis,
porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas”
Mateus 23:23
Começamos aqui a desenvolver um pequeno curso sobre
Mordomia Bíblica. Estudaremos, segundo a graça de Deus, sete
princípios bíblicos relacionados ao assunto. A cada semana
apresentaremos um tema, desenvolveremos de forma bíblica e
faremos a aplicação para nossa vida. Ao término, teremos um
pequeno curso, com sete lições, sobre os fundamentos bíblicos
da Mordomia Cristã.
Iniciamos com o Princípio da Restituição. E neste Informissões,
prosseguimos a série com o segundo: O Princípio do Dever.
Muitas pessoas não entendem a responsabilidade que a Bíblia
Sagrada coloca sobre os servos de Deus para que sejamos fiéis
mordomos de tudo que o Senhor tem nos dado.
Mordomia bíblica refere-se à responsabilidade que temos diante de Deus em administrar com honestidade e sabedoria todos
os bens que Deus, como SENHOR, nos deu. Mordomia envolve
nossas finanças, nosso tempo, dons e talentos, etc. Assim como
o mordomo secular, que administra os bens do seu senhor, assim
também somos mordomos (administradores) de tudo que Deus
nos concedeu. E prestamos conta de nossa mordomia (administração) ao Senhor, daí vem o princípio do dever.
Às vezes, pregadores e pastores, com fraqueza e pensando
em agradar mais aos homens do que a Deus, falam de mordomia
apenas como privilégios e bênçãos que são oferecidas pelo SENHOR aos que são fiéis. Privilégios e bênçãos são verdades na
vida dos fiéis mordomos, mas não são todas as coisas envolvidas.
Há o princípio do dever e da responsabilidade de obedecer aos
ensinos e mandamentos da Palavra de Deus.
O total de cada recurso que nos é disponibilizado pelo SENHOR não deve ser usado e usufruído pelo mordomo (o crente)
com ele mesmo. Uma parte do que o Senhor nos dá é requerida
para que usemos para Deus, para o Seu Reino e para a Sua glória.
Assim, devemos usar nossa inteligência, nossos talentos, nosso
tempo e nossos recursos financeiros para servirmos ao SENHOR
Deus. Quanto a finanças, a Bíblia Sagrada estabelece que de
todos os bens temos a responsabilidade de administrar 90%
em nossas próprias necessidades e interesses, mas a décima
parte não é nossa. E, portanto, deve ser devolvida ao SENHOR
para a manutenção de Sua obra. É por isso que Malaquias 3:10
exorta: “Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja
mantimento em minha casa”.
Como há o princípio do dever e um percentual mínimo estabelecido, o que passa disso é generosidade. Se não houvesse o
dever e o estabelecimento da porcentagem, não haveria roubo
na retenção (Malaquias 3:8). Foi nessa base que Jesus usou o
verbo DEVER, em Mateus 23:23, dizendo aos fariseus que eles
estavam certos em devolver seus dízimos, mas que deveriam
também obedecer a outros princípios da Palavra de Deus. Ou
seja, ser bom e fiel mordomo é importante, mas não é tudo.

O Longo Dia de Josué
A ciência tem provado pela astronomia que houve um dia
perdido, isto é, um dia de atraso no andar do tempo.
O Sr. Harold Hill, presidente do Curtis Ensigne Company em
Maryland nos Estados Unidos e consultor do programa espacial
daquele país, relata o seguinte: Cremos que uma das coisas
mais extraordinárias que Deus nos tem mostrado ultimamente
aconteceu há pouco com nossos astronautas e cientistas
espaciais em Green Belt, Maryland. Eles estavam conferindo a
posição do sol, da lua e dos planetas no espaço. É necessário
projetar a órbita do satélite artificial pela vida do satélite natural
para evitar problemas no futuro.
O programa foi posto em funcionamento, tanto para frente
como para trás. Um sinal vermelho apareceu, indicando que
algo estava errado. Os técnicos foram chamados para verificar
o aparelho, mas este foi encontrado em perfeitas condições. O
diretor do departamento quis saber o que havia de errado. Os
cientistas responderam-lhe que haviam dado falta de um dia no
tempo passado. Coçaram a cabeça, mas não havia explicação.
Um religioso da equipe disse: “Certa vez, quando assisti a uma
escola dominical, falaram que o sol havia parado durante um
dia”. Ninguém acreditou nele, mas na falta de outra informação,
disseram: Mostre-nos onde isto está na Bíblia. Ele pegou a sua
Bíblia e abriu no livro de Josué, capítulo 10:12-13, e achou. Lá
estava escrito a Palavra do Senhor a Josué, dizendo: “Então
Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus
nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas:
Sol, detém-te em Gibeom, e tu, lua, no vale de Ajalom. E o sol se
deteve, e a lua parou... O sol, pois, se deteve no meio do céu, e
não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro.”
Os cientistas voltaram os computadores ao tempo de Josué
e descobriram que se perderam naquela época 23 horas e 20
minutos, “quase um dia inteiro”. Leram a Bíblia outra vez e lá estava
escrito: “quase um dia inteiro”. Mas os cientistas ainda tinham um
problema, pois faltavam ainda 40 minutos. Um erro de 40 minutos
agora traria sério prejuízo. Precisavam achar esses minutos,
porque, para um satélite em órbita, esta diferença é enorme.
O “religioso” da equipe se lembrou de que a Bíblia dizia em
outro lugar que o sol voltara para trás. Os cientistas disseram:
“Você está louco”, mas mesmo assim pegaram o livro e leram em 2
Reis 20:1-11. O rei Ezequias estava muito doente. O profeta disse
ao rei que ele não morreria. O rei pediu um sinal, e Isaías disse:
“Isto te será sinal, da parte do Senhor, de que o Senhor
cumprirá a palavra... que a sombra volte dez graus atrás.
Então o profeta Isaías clamou ao Senhor; e fez voltar a sombra
dez graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio
do sol de Acaz.”
Dez graus são exatamente 40 minutos. Somando 23 horas e
20 minutos do tempo de Josué mais 40 minutos em 2 Reis tem-se
um total de 24 horas que havia faltado no cálculo dos astronautas.
Que maravilha! “Passarão os céus e terra, mas as MINHAS
PALAVRAS não hão de passar...” (Marcos 13:31).
(Colaboração da Dra. Lucy Antoneli)

FILHO DO HAMAS
Depois de exibirmos em nossa
igreja a matéria da GloboNews em
que o repórter Jorge Pontual entrevista
Mosab Hasan Yousef, o filho do fundador do Grupo Terrorista Hamas (veja
a entrevista no site: http://www.bethshalom.com.br/filho_do_hamas). Para
quem não viu ainda e nem conhece a
história, nessa entrevista, o autor do
livro “Filho do Hamas” conta sua história e testemunha de sua conversão
ao Senhor Jesus.
O livro “Filho do Hamas” já foi traduzido para o português. É realmente sensacional. Mosab Hassan
Yousef, filho mais velho do xeique Hassan Yousef, um dos
fundadores do Grupo Terrorista Hamas, conta sua infância na
Palestina, vivendo sob o terror das guerrilhas e das provações
nos chamados territórios ocupados. Ele relata sua entrada no
Grupo Hamas, suas prisões e como foi descobrindo a verdade
que explica tanta violência sem sentido.
É um livro que nos dá uma aula de história contemporânea,
explicando-nos as razões dos conflitos, os envolvidos, as mentiras
da mídia, e, principalmente, a razão por que não se conseguiu
até hoje a paz que todos dizem querer.
Mosab, depois de dez anos trabalhando ajudando o Serviço
Secreto Israelense a conter os atentados suicidas do Hamas, foi
para o Estados Unidos.
No início deste mês, pedimos oração pelo jovem Mosab, porque havia o perigo dele ser deportado de volta para Cisjordânia,
onde com certeza seria assassinado.
Nós oramos, e Deus respondeu.
Mosab Hassan Yousef, o filho de um dos criadores do Hamas,
que abandonou o islã, converteu-se ao Senhor Jesus Cristo e,
secretamente, trabalhou para o serviço de inteligência de Israel
para prender terroristas e impedir ataques, recebeu, finalmente,
asilo político nos Estados Unidos. Seu agente de segurança
israelense, Yitzhak Ben Gonen (será que ele é o Loai, do livro,
o agente de Israel que é o seu contato?), pois bem, ele arriscou
a vida e a sua carreira ao testemunhar em seu favor, nos EUA.
Yousef foi autorizado a permanecer nos Estados Unidos após uma
verificação rotineira de sua vida e coleta de impressões digitais.
Em março seu pai o deserdou, deixando aberta a possibilidade
de ser assassinado. Esta semana, o livro de Mousab em hebraico
apareceu nas livrarias em Israel.
Continuemos orando para que o livro FILHO DO HAMAS seja
um grande best-seller no Brasil e também em Israel (como já é
nos EUA), e que a informação histórica, a análise do terrorismo
islâmico e o seu testemunho pessoal de fé toquem muitas vidas.
PS. Ajude a divulgar este livro. Uma das maneiras é copiar
esta página do INFORMISSÕES, em nosso site, e enviá-la via
e-mail para todos os seus amigos e contatos.

N otas & Notícias

NOSSA AGENDA DE JULHO
Q uarta S emana
20 (terça-feira) - Não haverá Koinonia
21 a 23 (quarta a sexta-feira) - 19h: EBJ - 2010 - Seminário:
Testemunhas de Jeová - Panorama Histórico-Doutrinário
24 (sábado) - 19h: Mocidade - Peça Teatral: O Sertão Florescerá
25 (domingo) - 9h: 15 Perigos Que Assolam A Igreja Cristã - Pr. Yon
18h: Encerramento da EBJ - Quem Ama Espera - Pr. Yon Morato
Q uinta S emana
31 (sábado) - Programação Especial de Aniversário
da IBF Cristo é Vida - Preletor: Pr. Manuel de Deus,
da Igreja Bíblica de Pedra Branca
01/08 (domingo) - Aniversário de 26 anos da IBF Cristo é Vida Preletor: Pr. Carlos Moraes, editor do Jornal de Apoio.

RELIGIÃO
E ALIENAÇÃO

O livro Religião e Alienação, de
autoria do Pr. Yon Morato, que
conta os problemas e dilemas
vividos principalmente pelos
adolescentes e jovens que fazem
parte das Testemunhas de Jeová,
está disponível em nossa livraria.
Ele é uma ferramenta muito útil
para conhecermos melhor, amar,
orar e buscar a salvação das
pessoas que foram aprisionados
pelos ardis dessa seita.

A CORAGEM DE DIZER NÃO

Foram oportunidades de grande edificação os estudos
trazidos pelo irmão Giuvan Cardoso. As três noites
de Estudos Bíblicos enfocaram a seriedade de nosso
compromisso com a Palavra de Deus, o zelo pela batalha
pela fé e uma vida separada do mundo, do pecado e dos
sedutores movimentos neo-evangélicos. Uma bênção!

RETIRO DA EBEC

Parabenizamos os meninos, as meninas e os líderes
pela participação e realização do Retiro da EBEC, em
Chorozinho. A chegada, na sexta-feira, atestava a alegria
de todos os participantes (e um pouco de tristeza pelo
término). Certamente foi um tempo muito especial para
todos, de grande edificação e comunhão espiritual.

