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O NATAL DE VERDADE

“Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria,
que o será para todo o povo” (Lucas 2:10)

Coral Cristo é Vida no North Shopping - 20/12/2010

Sem Jesus VOCÊ ACHA que é feliz, mas na verdade,
não é não! Sem Jesus, Sem Alegria!
Sem Jesus VOCÊ ACHA que tem Natal, mas na verdade não
tem não, Você tem apenas festa de Fim de Ano!
Sem Jesus VOCÊ TENTA criar o clima de Natal, mas
na verdade conseguirás apenas uma fantasia
vazia e sem sentido que acabará no dia 26!
Sem Jesus VOCÊ PODE até reunir a família, mas jamais
conseguirá unir os corações!
Sem Jesus VOCÊ PODE acender as luzes do Natal,
mas jamais a Luz do Natal!
Sem Jesus, VOCÊ PODE ganhar presentes, mas jamais
conseguirá o maior presente!
Sem Jesus VOCÊ ACHA que vive, mas na verdade, com
o tempo entenderá que apenas existe!
Sem Jesus, VOCÊ PENSA ser Cristão, mas na verdade
é apenas Religioso!
Enfim, Sem Jesus, VOCÊ COM CERTEZA verá o seu Natal
terminar no dia 26 e terá que esperar mais um ano
para fantasiar de Novo!
Mas, com Jesus Cristo, a alegria que nos é dada por Deus não
é uma alegria passageira. Ela é colocada em nosso coração
e nos enche de profunda paz. Sua alegria sustenta de maneira
maravilhosa a nossa vida nos dias de felicidade e de sofrimento.
A alegria que temos em Jesus é a certeza da vida eterna,
a maravilhosa certeza de ter sido perdoado nEle, de ter sido
salvo por Ele, e de que vamos morar para sempre com Ele!
(Adaptado do Pr. Elizeu Eduardo)
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O NATAL E A BÍBLIA

Precisamos resgatar o verdadeiro sentido
N atal. E é na B íblia, na P alavra de D eus,
que encontramos o que significa o N atal .
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O Natal é um momento de grande alegria. Traz glória a Deus
no céu e alegria na terra entre os homens. O anjo disse aos
pastores de Belém: “Não temais, porque vos trago novas de
grande alegria para todo o povo; é que hoje na cidade de Davi,
vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor” (Lucas 2:10,11).
Os céus de Belém se cobriram de anjos e uma música ecoou
desde as alturas: “Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na
terra entre os homens a quem ele ama” (Lucas 2:14). Celebremos
o nascimento de Jesus com entusiasmo, com gratidão e com
louvor em nossos lábios. O Natal foi planejado na eternidade.
Foi prometido no tempo. Anunciado pelos profetas. Cumprido na
plenitude dos tempos. Deus entrou em nossa história, encarnouse, vestiu a nossa pele e calçou as nossas sandálias. Jesus veio
ao mundo para ser o nosso substituto. O Rei dos reis fez-se servo.
Sendo rico, tornou-se pobre. Sendo santo, fez-se pecado. Sendo
o autor da vida, morreu em nosso lugar.
O Rei não entrou no mundo vestido das glórias celestiais. Ele
não nasceu num palácio, mas numa estrebaria. Não pisou tapetes
aveludados, mas andou pelas estradas poeirentas. Não usou
um cetro de ouro, mas empunhou um cinzel de uma carpintaria.
Não veio ostentando poder, mas esvaziou-se e tornou-se servo.
Não reivindicou seus direitos, mas humilhou-se até a morte e
morte de cruz.
O nascimento do Rei aponta para o insondável amor de Deus.
Ele nos amou desde a eternidade. Deus nos amou não porque
merecíamos. Ele nos amou quando éramos fracos, ímpios,
pecadores e inimigos. Ele nos amou sendo nós filhos da ira.
Amou-nos e deu-nos seu Filho. Deu-o como oferta pelo nosso
pecado. Jesus nasceu para morrer. Ele é o nosso Cordeiro Pascal.
Ele foi imolado em nosso lugar. Seu sangue foi vertido para expiar
os nossos pecados. Por Sua morte recebemos vida. É pelo seu
sacrifício que somos perdoados, remidos e reconciliados com Deus.
A vinda de Jesus abriu-nos o caminho para Deus. Ele mesmo
é o caminho do céu. Ele é a porta da glória. Por meio dEle
podemos entrar com confiança diante do Trono de Deus. É por
meio de Jesus que recebemos vida eterna. É por meio de Jesus
que somos adotados na família de Deus, somos feitos filhos de
Deus (João 1:12).
A primeira vinda de Jesus garante que Ele voltará. Como
Ele veio e cumpriu a missão salvadora, Ele virá novamente.
A segunda vinda de Cristo será o resgate de todo aquele que
verdadeiramente crê nEle e em Suas palavras – João 14:1-6.
Hoje, faça como os magos: saia do seu lugar e prostre-se
diante do Rei dos Reis e entregue sua vida a Ele, adore-O como
seu Salvador e Senhor (Mateus 2:1-3).
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OREMOS PELO IRAQUE
Cristã iraquiana
pede orações
A Portas Abertas
Internacional recebeu
uma carta de uma cristã
iraquiana de Bagdá, falando de seus sentimentos neste momento de
tribulação que a comunidade cristã atravessa
no Iraque:
“Deus é bom em todo o tempo, e eu quero compartilhar com
vocês sobre como nós estamos vivendo em Bagdá. Não estamos
bem, desde o ataque a uma das igrejas com a morte de mais de
50 pessoas. Isto gerou medo entre os cristãos. Quando você ouve
os relatos de quem estava naquela igreja, não tem como segurar
as lágrimas. Permanecemos em casa o maior tempo possível,
mas, mesmo assim, não podemos proteger nossas famílias dos
terroristas. Os extremistas islâmicos continuam a matar cristãos
dentro de suas casas usando armas e explosivos.”
“Não estamos indo bem, pois a nossa fé não é grande.
Naquele domingo quando eles atacaram a outra igreja, a
polícia iraquiana veio até a minha igreja no meio do culto e
conversou comigo. O policial me falou: ‘Por favor, parem o
culto e mandem as pessoas para casa. Não temos condições
de proteger vocês caso aconteça alguma coisa [um ataque
terrorista]. Fujam daqui!”
“Tenho lido a Bíblia de modo diferente do que lia antes.
Consigo entender mais a Paulo quando disse: ‘Tudo que sei
é que em cada cidade o Espírito Santo me avisa que prisões
e tribulações me aguardam, entretanto, em nada considero
a vida valiosa para mim, contanto que eu possa completar
a carreira e concluir a obra que o Senhor Jesus me confiou:
testemunhar do evangelho da graça de Deus.”
“Cristianismo sem sofrimento é sem sabor, e Deus tem algo
muito especial para as nossas igrejas no Iraque. Eu recebi uma
mensagem pelo telefone: ‘Tenha muito cuidado, porque eles
mataram muitos cristãos hoje. E também estão recolhendo
informações sobre cristãos em nosso bairro, tome cuidado!’
Por favor, peçam ao Senhor para que nos permita sempre falar
dEle e de Seu amor, e para que sejamos fiéis a Ele em atos,
palavras e orações. Orem por nós para que tenhamos um Natal
de paz. Deus é muito bom e eu O amo muito. Por favor, orem
por mim, para que eu possa novamente dizer como Paulo: ‘Em
nada considero a vida valiosa para mim contanto que eu possa
completar a carreira e concluir a obra que o Senhor Jesus me
confiou: testemunhar do evangelho da graça de Deus.”
Marta

LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO

Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida
PACTO DE MEMBRO [ Parte I ]
TENDO sido levado, como creio, pelo Espírito Santo de
Deus a confiar em Jesus Cristo, como meu único e todo
suficiente Salvador e Senhor da minha vida, e tendo sido
batizado nas águas, em Nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo, agora na presença de Deus, dos anjos eleitos e desta congregação, mui responsável, alegre e sinceramente
entro no seguinte PACTO, integrando-me solenemente a
este CORPO DE CRISTO:

a) Comprometo-me, na dependência do Espírito Santo,
a andar juntamente no amor cristão, a trabalhar para o
crescimento e a edificação desta igreja, no conhecimento
da Palavra de Deus, na santidade e na fidelidade aos
princípios escriturísticos – 1 Coríntios 12:12-26 e 15:58;
b) Comprometo-me, com o auxílio do Espírito Santo, a
sustentar suas doutrinas, de conformidade com a nossa
Confissão de Fé, e ser zeloso no cumprimento fiel de
nossos Estatutos – 1 Timóteo 3:14-16 e 2 Timóteo 2:1-2;
c) Comprometo-me, pela graça de Deus, a sustentar
financeiramente os trabalhos desta igreja com os dízimos
do que o Senhor tem me dado e com ofertas voluntárias,
a fim de manter esta obra do Senhor e fazer conhecido o
Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra – Gênesis14:18-20; Malaquias 3:10; Mateus 23:23; 2 Coríntios
9:3-14; Gálatas 6:6-10; 1 Timóteo 5:17-18; 2 Coríntios
8:1-15; 1 Coríntios 16:16-24;
d) Comprometo-me, com o amor de Deus derramado
pelo Seu Espírito, a ter amor e respeito pelos irmãos na
fé, a estar sempre disposto a perdoar, a ajudar aos outros
nas necessidades, a ter cuidado com as minhas palavras,
a não espalhar comentários de terceiros, mas confrontar
de forma bíblica, pessoal e diretamente caso eu tenha
algo contra outrem ou me sinta ofendido por algum irmão,
a repreender com sinceridade e real interesse a quem estiver espalhando contendas e descontentamentos no meio
do povo de Deus - Romanos 16:17-20; Mateus 18:15-17;
Provérbios 6:16-19 e Efésios 5:11.
Que o SENHOR me abençoe e me guarde para que eu
possa ser fiel e sincero até a morte. Amém.
Façamos a leitura bíblica de Filipenses 4:10 a 20.
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AS BÊNÇÃOS E O PERIGO DA BÍBLIA
2 Pedro 3:14-16

Pedro fez declarações de algumas verdades cruciais sobre a
Escritura. Vamos destacá-las:
1 - Pedro e Paulo concordavam com a doutrina da santificação e
da salvação – Vs. 14 e 15
2 - Vemos que os escritos apostólicos estavam sendo colocados
lado a lado com o canon do Velho Testamento como Escritura
autoritativa. O vs. 16 diz que algumas pessoas estavam distorcendo
as cartas de Paulo, assim como faziam com o restante das Escrituras.
3 - A Escritura pode ser difícil de entender. Os crentes têm tido
conforto no vs. 16, pois Pedro admite que há algumas coisas difíceis
nos escritos de Paulo. Mesmo Pedro reconhecia isso. Os cristãos
sempre creram na “perspicuidade da Escritura”, que significa que
as partes principais são as partes mais óbvias. Significa que a
mensagem da salvação é clara.
4 - As partes difíceis da Bíblia tem interpretações certas e erradas.
Pedro não pensava que só porque algo era difícil, não poderia haver
uma resposta certa para esse problema. Alguns cristãos tem uma certa
preguiça mental. Eles desonram a Palavra, e o Deus da Palavra, com
sua rápida acomodação na terra do “sei lá” e “não é uma questão de
salvação, então, quem se importa?”.
5 - Algumas interpretações erradas podem matar. Existe algum
espaço para discordância entre os cristãos em alguns assuntos. Vemos
isso claramente em Romanos 14. Não precisamos ser travados em
qualquer assunto discutível. Mas em alguns assuntos, interpretações
enganadas não são apenas erradas, elas são mortalmente erradas.
Os falsos mestres dos tempos de Pedro estavam distorcendo a
Escritura para sua própria destruição. Eles citavam a Escritura, mas
não corretamente. Por isso, Pedro ensina que você use a Escritura,
mas usá-la de uma forma enganosa, infiel e distorcida é perigoso e fatal.
ASSUNTOS DE ORAÇÃO
1 - Ações de Graça: Pela não realização da assembléia, que nos ensina sobre
a conscientização da responsabilidade dos membros da IBF Cristo é Vida; Pelo
Culto de Ações de Graça da Ísis; Pela conversão do jovem Bruno, no domingo;
Pela apresentação do Coral Cristo é Vida no North Shopping, onde distribuímos
800 Evangelhos. Pelo andamento do financiamento da casa da Marcinha e Jailson;
2 - Pela Apresentação do Coral na quinta-feira, no Ponta Mar Hotel –
novamente queremos distribuir Evangelhos de João; Pelos irmãos Elpídio e Júlio
César; Pela salvação da família do irmão Eurides e do Walter; Pelo retorno dos
trabalhos da Massada. Pelo concurso do Iramilson e Priscila para professores
do CEFET; Pela recuperação do Pr. Nilson: cicatrização após a cirurgia na perna.
3 - Pela gravidez da Joana Darc e Eriedna; Pela salvação e saúde da D.
Leontina; Pelos filhos: André e o Igor (da Lena) e Bruno (do Ripardo). Pela mãe
da Eriedna, Dona Giselda: com depressão; Pela avó da Mônica (Dona Luanir):
cirurgia da perna; Pelo esposo da irmã da D. Ivone: Nilson (conversão); Por seu
Osvaldo, pai do Rodolfo, pela cirurgia de ponte de safena, e por sua salvação.
4 - TOM – Oremos por Israel: Pelo Roberto e família: Pelos problemas de saúde na
família (virose de inverno); agradecer a Deus pela excelente pesquisa que Roberto
fez sobre João Ferreira de Almeida; pelos contatos e evangelismo aos judeus em
Portugal. Oremos pela França: Que François e Marly sejam usados por Deus.
5 - Pela conversão dos maridos das irmãs: Catarina (Fco); Marlúcia (Beto);
Fátima (Moacir); Eudalice (Elias); Lourdes (Josué); Sandra (Rosildo); Eliete
(Zé Mª); Cida (Manel); Graça Aragão (Pedro); Valdenir (Jonas); Lene (Luciano);
Daniele (Júnior); Cici (Manu). Pelo filho da irmã Valdeci: Yarley: drogas. Pelo
estágio do Ronaldo e provisão financeira.

N otas & Notícias

CORAL CRISTO É VIDA

Agradecemos a Deus pelas apresentações evangelísticas
do Coral Cristo é Vida

No North Shopping, apresentamos a Cantata de Natal
e entregamos 800 Evangelhos de João

No Ponta Mar Hotel houve a apresentação do Coral e a oportunidade
de distribuir 100 Evangelhos de João e Livretos Evangelísticos

Preciosas Cartas

Como é bom abrir o Informissões e ver a operosidade da nossa
igreja! Fiquei feliz com a cantata no Hiper Bompreço, com a
pregação no fórum, com as comemorações do Dia da Bíblia.
Sou muito grata a Deus pelo seu ministério, porque tenho visto
e acompanhado que o sr. tem sido firme, constante e sempre
abundante na obra do Senhor.
Que Deus o abençoe com muita saúde e vigor!
Lembranças a D. Margarida e ao Átila.
Muitas Saudades, Verônica (de Portugal)

| AGENDA DE FIM DE ANO |
25 (sábado) • 19h: Cantata de Natal – Coral Cristo é Vida
26 (domingo) • 09h: EBD Especial
			 18h: Coral Infanto-Juvenil – Especial de Natal
31 (sexta) • 21h: Vigília de Fim de Ano – Coral Infanto-Juvenil
01/01 (sábado) • 19h: Primeira reunião da Mocidade 2011
02/01 (domingo) • 09h: EBD Especial
			 18h: Especial Coral Cristo é Vida

