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Bênçãos do Retiro de Casais

“Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga
do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu
companheiro; mas ai do que estiver só;
pois, caindo, não haverá outro que o levante.
Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão;
mas um só, como se aquentará?”
Claudiana,
Luiz Cláudio,
Pr. Nogueira
e Mariana
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ALIADOS & ÍNTIMOS

A revista “Uma” publicou um artigo do Pr. Silmar Coelho.
Ele desenvolve nove regras para um casamento feliz, dando
dicas de como manter um matrimônio saudável, capaz de
sobreviver às crises e ao tempo. Com uma linguagem simples,
o autor mostra que não é impossível alcançar o tão sonhado
“felizes para sempre”.
Vivemos em tempos difíceis. O cotidiano agitado das pessoas tem diminuído a duração das uniões matrimoniais (segundo
dados de uma pesquisa, a cada quatro casamentos ao menos
um acaba em divórcio). O tempo médio de duração dos casamentos brasileiros é de apenas cinco anos, três vezes menor
do que era há dez anos. Para se ter um casamento pleno, as
crises são necessárias, já que são elas que vão servir como
termômetro para medir a quantas anda o relacionamento.
Um relacionamento que dá certo é um edifício que tem que
ser construído todos os dias. A seguir, acompanhem os nove
passos para você ter um casamento feliz!
1 - Nunca se endivide. Tudo o que é barato, por mais barato
que seja, se você não precisa, é caro!
2 - Não deixe acabar o diálogo no namoro, quando
conversavam por horas no portão ou pelo telefone.
Recupere este hábito sempre, e nunca responda com
monossílabos como “Sim”, “Não”, “É”, “Tô”, “Vou”, etc.
3 - Não deixe acabar o romantismo. Não basta acender
a fogueira, tem de colocar lenha para o fogo continuar
a arder!
4 - Não se esqueça de datas especiais, e não se canse de
dizer “Eu te amo”.
5 - Tenha uma vida sexual ativa.
6 - Deixe claro que família está sempre em primeiro lugar
na sua vida.
7 - Aprenda a perdoar. Não exija a perfeição (que você não
tem) no parceiro.
8 - Não trabalhe demais. Tire, pelo menos, um dia de folga
por semana. Faça “breaks”a cada três meses.
9 - Cultive a espiritualidade! Leiam a Bíblia juntos, façam
estudos bíblicos e orem juntos.

O Deus de Toda A Consolação
2 Coríntios 1:3-4
Edislândia

e

Ailton Leite

Vivemos numa época caracterizada por valores hedonistas.
Cada vez mais as facilidades
tornam-se diferenciais para
atender a uma demanda que
prioriza o imediatismo. Hoje,
por exemplo, podemos bloquear,
por celular, um veículo roubado,
dando ao cliente a sensação de
segurança. Casas futuristas abrem
suas portas ao simples comando
verbal do dono. Aparelhos de GPS conduzem motoristas pelas melhores rotas até
o destino solicitado. O caminho mais curto e
fácil - nem sempre o melhor - está em alta. Na Bíblia, porém, vemos
adversidades que são tratadas por Deus de forma diferente daquela
maneira que pensamos ser a melhor. Vejamos um exemplo. Jesus
entra na sinagoga (Marcos 3), posteriormente cura um homem que
tinha a mão direita ressequida. Como Ele fez isso?
1º - Causando desconforto àquele homem “vem para o meio” - vs. 3.
2º - Aumentando seu constrangimento “Estende a tua mão” - vs. 5.
Às vezes, queremos esconder nossas tribulações justamente
quando Deus quer que compartilhemos para a edificação do Seu
Reino. O mais fácil para o homem aleijado era simplesmente ser
curado e ir embora; o processo divino, porém, incluía um tratamento
recheado de vexame, desconforto, constrangimento, exposição, etc.
Deus é Aquele que quer curar, principalmente, a alma humana. “Não
há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o SENHOR”
(Provérbios 21:30). Leiamos outro exemplo. Jesus cura um cego
de nascença (João 9). A restauração veio novamente à maneira
divina. Jesus simplesmente liberou uma ordem de cura? Não! Para
um homem que nada enxergava, Jesus “aumentou” seu problema,
pois colocou lodo sobre os olhos do cego: “Tendo dito isto, cuspiu na
terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego”.
“Ó SENHOR, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas
fizeste com sabedoria; cheia está a terra das tuas riquezas”
Salmo 104:24
Temos passado, como muitos irmãos, por tribulações. Quando
orávamos, parecia que piorava. Hoje entendemos que mesmo não
vendo, Deus trabalha a nosso favor. Portanto, irmãos, fiquem firmes,
perseverantes no Senhor, pois o tratamento divino em nada se parece
com a nossa sabedoria. A nossa tribulação poderá ser usada para
encorajar e consolar a outros.
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai
das misericórdias e o Deus de toda a consolação; que nos consola
em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar
os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com
que nós mesmos somos consolados por Deus” (2 Coríntios 1:3 e 4).
Você tem passado aflição?
Deus quer usar você para consolar alguém!

MISSÕES LOCAIS

Relatório do Pr. Luiz Flor
São Gonçalo do Amarante - CE
O DIA DOS VIVOS
AINDA NÃO ACABOU!

Reunião de pastores sobre estratégias para o Dia dos Vivos
A campanha do DIA DOS VIVOS pra ainda não terminou.
Acertei com a Escola Técnica de São Gonçalo a exibição
do filme PARA SALVAR UMA VIDA – cerca de 700 alunos.
Também ficou acertado com o diretor e o grêmio estudantil
que antes os professores devem assistir o filme para um
debate com os alunos sobre o conteúdo. Por favor, oremos
a respeito para que nada dê errado.
Na semana passada apresentei o filme na Escola de Ensino Médio Waldemar Alcântara e numa das turmas houve
uma grande comoção e muitos choraram. O fim mexeu com
a emoção deles. Uma professora presente puxou o coro da
choradeira. Eu já vi este filme um sem número de vezes e,
quando penso que vai ficar chato, me pego emocionado e
enxergando detalhes que de uma única olhada não veria.
Realmente eu não me emocionei na primeira exibição, mas
agora estou ficando um coração de água.
Peço que os irmãos orem por nós:
1 - Preciso de uma nova casa. O aluguel subiu muito.
Está difícil encontrar casa com aluguel acessível por aqui;
2 - Pelo término da parte essencial de nossa construção: o
restante da coberta (40m2), o piso, as portas. Nossa intenção
é fazer a primeira inauguração por ocasião do Natal.
3 - Por salvação de vidas. Muitas oportunidades estejam se
abrindo para trabalho evangelístico.
4 - A saúde da Valdélia que precisará fazer uma nova cirurgia;
e pela prova de vestibular que meu filho irá prestar.

LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO

OFERTAR COMO GRATIDÃO
AO SENHOR

“Que darei eu ao SENHOR, por todos os benefícios
que me tem feito?”
Salmo 116:12
É bom pensar em ofertar como expressão de um verdadeiro
sentimento de gratidão ao SENHOR Deus. O salmista se perguntou:
O que eu posso dar para Deus por tudo aquilo que Ele tem me dado?
Pensar dessa maneira é um sinal de gratidão. Aquele que semeia
está pensando no que vai colher, imagina quanto vai ganhar com
aquele investimento. Mas aquele que dá por gratidão é porque só
pensa em agradecer.
Vamos pensar: Você tem motivos para ser grato ao Senhor Jesus?
Um dia eu estava passando por muitos problemas, e, como todo
mundo faz, perguntava ao Senhor Jesus: Meu amado Cristo, por que
estou passando por isso? Foi, então, que comecei a pensar que meus
problemas existiam porque eu estava vivo, porque tinha emprego,
porque tinha família, porque era filho de Deus e estava comprometido
com o Reino de Deus. Aí, então, fiz o que sempre faço nesses meus
quase 30 anos de crente: comecei a agradecer a Deus e pensar no
que eu poderia fazer para mostrar a minha gratidão ao meu querido
Salvador e Senhor.
No mundo não há muita gratidão a Deus. O incrédulo não agradece
(aliás, a ingratidão é uma marca da incredulidade – Romanos 1:21).
E o crente, muitas vezes, é insensível, murmurador e ingrato. Esta
é a realidade – a triste veracidade dos fatos. A ingratidão acontece
também, infelizmente, entre o povo de Deus.
Alguns pensam assim (embora não confessem): “Que darei eu
ao Senhor em gratidão? Como nada pode pagar, eu não vou dar
nada”. Claro que nunca vamos pagar o que Deus fez por nós, mas
a oferta demonstra que o nosso coração está grato, e isso alegra o
coração de Deus. Não é uma questão de retribuir, é um nobre sentimento de reconhecer, de sentir, de ter vontade de fazer algo, e de
alguma forma demonstrar o amor que o Espírito Santo fez abundar
em nosso coração.
Isto é gratidão.
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N otas & Notícias

CHÁ PASTORAL
DIA 02/12 • 19 Horas
Igreja Bíblica Santa Fé
(Rua Monsenhor Salviano, 319 – Parangaba)
Temos a honra de convidar os pastores,
missionários, e líderes de trabalhos com
suas respectivas esposas, para um encontro
sobre o Dia da Bíblia (que é celebrado no segundo domingo
de dezembro – Dia 12/12). Durante o chá, conversaremos sobre
como promover dignamente o Dia da Bíblia, data tão especial
e significativa. Haverá um stand com Bíblias em promoção.
Também faremos uma homenagem póstuma
ao Pr. Dr. Leonard Meznar, que foi para a glória celestial no dia
14 de novembro. O Dr. Leonardo foi missionário, evangelista
entre os judeus, fundador e colaborador na fundação de
diversas Igrejas Batistas Regulares, tradutor do Antigo
Testamento, colaborador dedicado da Sociedade Bíblica
Trinitariana, e uma das maiores autoridades em Hebraico
Bíblico e cultura judaica.

Para Salvar uma Vida

No dia 10 de dezembro (numa sexta-feira),
às 19h30, vamos exibir novamente, na Massada,
o filme PARA SALVAR UMA VIDA. Vamos realizar
uma programação super-especial, destinada
aos jovens não-crentes. Convide seus amigos.
Depois do filme, haverá uma explicação
dos principais temas abordados no filme.

| Eventos em Dezembro |
02 (quinta) • 19h: Chá com Pastores e Líderes – I. B. Santa Fé
03 (sexta) • Formatura de Victor Bruno e Ladynha,
no Seminário Batista do Cariri (SBC)
05 (domingo) • 09h: Celebração da Ceia do SENHOR
06 (segunda) • 19h30: Coral Cristo é Vida, no North Shopping
10 (sexta) • 19h30: Filme PARA SALVAR UMA VIDA
11 (sábado) • 19h: Eleição na Mocidade – Cristo é Vida,
no Shopping Montese
12 (domingo) • Manhã e Noite: Celebração do Dia da Bíblia
13 (segunda) • 19h30: Coral Cristo é Vida, no Hiper BomPreço
18 (sábado) • 19h: Mocidade – 15 anos da Ísis
19 (domingo) • 09h: Assembléia da Igreja
20 (segunda) • 19h30: Coral Cristo é Vida, no North Shopping
25 (sábado) • 19h: Cantata de Natal – Coral Cristo é Vida
26 (domingo) • 18h: Coral Infanto-Juvenil – Especial de Natal
31 (sexta) • 21h: Vigília de Fim de Ano – Coral Infanto-Juvenil
02/01 (domingo) • 18h: Especial Coral Cristo é Vida

