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T e x to B í b l i c o - 1 Coríntios 9:16
Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que
me gloriar, pois me é imposta essa obrigação;
e ai de mim, se não anunciar o evangelho!
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MINISTROS DO
NOVO TESTAMENTO
2 Coríntios 3:4-8
Pr. José Nogueira
Amados formandos, querida igreja do SENHOR Jesus Cristo, valorosos
irmãos de outras igrejas, estimados parentes e amigos, hoje há uma
formatura e um envio de novos servos de Deus, que foram habilitados
teologicamente e na Palavra de Deus para o serviço cristão. O ministério
dessa dispensação foi chamado por Cristo de Novo Testamento,
em cujo sacrifício foi derramado o Seu sangue (Mateus 26:26-31).
Os senhores escolheram como inspiração para essa nova fase de suas
vidas o texto de 1 Coríntios 9:16, com a tremenda responsabilidade
de pregar o Evangelho e edificar a igreja de Jesus Cristo. É por isso,
amados irmãos, que quero lhes fazer conhecidas ou lembradas algumas
características dessa Aliança, a fim de que os senhores saibam o que
terão que enfrentar, conheçam suas armas, dependam de Deus
e realizem cabalmente o ministério que Ele lhes confiar:

I - Reconheçam os Participantes dessa Nova Aliança Hebreus 8:10

1 - Dentre o Povo de Deus haverá CONVERTIDOS e
PROFESSOS - João 2:23-25
Mesmo entre aqueles que diziam crer em Jesus Cristo
e que presenciaram Suas maravilhas, Jesus alertou que
alguns eram professos apenas.
2 - Dentro da Igreja haverá TRANSFORMADOS e
ACOSTUMADOS - 2 Timóteo 2:19-21 (Aqui há dois
fundamentos de conhecimento);
1) Deus conhece pelos corações - Vs. 19-20
2) Nós conhecemos pelas ações - Vs. 21
Qual é a marca indelével do participante dessa Nova Aliança?
Encontro de forma simples a resposta em Lucas 20:13
“E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu
filho amado; talvez vendo-o, seja respeitado”.

II - Quais as Razões do Homem não ser Participante?

1 - Falta-lhes arrependimento - 2 Coríntios 7:8-10
2 - Nunca conheceram realmente Jesus - Mateus 7:21-23
3 - Não se dispõem a obedecer totalmente - Tiago 2:17-22

III - A Nova Vida na Nova Aliança, segundo Hebreus 8:10-13
1 - A Palavra de Deus na mente - Vs. 10A
2 - O Amor de Deus no coração - Vs. 10B
3 - O Temor de Deus na vida - Vs. 10C
4 - A Marca da Conversão no Testemunho - Vs. 11
5 - A Certeza da Salvação no íntimo - Vs. 12
6 - A Novidade de Vida como Realidade - Vs. 13
(2 Coríntios 5:17)
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Missionário
Pedro Alves Brito
(1910–1973)
Rodolfo de Aguiar
O missionário Pedro Alves Brito era chamado de Pedro
Crente, e conhecido como “um herói da fé na Amazônia”.
Mas, se fosse possível defini-lo como uma frase, eu diria que
Pedro Brito foi um crente em Jesus Cristo que levou a sério
a autoridade de Jesus para que a igreja fizesse Missões e
que confiou inteiramente no poder de Jesus para cumprir a
Grande Comissão.
O mais interessante é que ele possuía um corpo esguio,
muito fraco e combalido; entretanto, nunca receou enfrentar
as grandes dificuldades. Tendo a desventura de perder uma
vista, a outra que lhe restava era muito deficiente. Apesar
disto, tinha uma grande visão missionária.
Suas pernas eram fracas e seus passos muito lentos; mesmo assim percorreu quase todos os recantos da Amazônia.
Não conseguia ouvir muito bem, entretanto seus ouvidos estavam sempre atentos às ordens do Mestre. Não tinha forças
para falar, nem era eloqüente. Porém em muitas ocasiões
testificou de Jesus o dia inteiro.
Seu coração era doente, mas possuía um amor ardente
pelas almas dos pecadores. Ele não era portador de um cabedal de cultura. Era por assim dizer, semi-analfabeto. Mas
falava na Sabedoria do Alto com grande e irresistível poder de
persuasão. Sua aparência não suscitava admiração. Todavia,
chegou a impressionar autoridades com o extraordinário poder
do Evangelho. Era muito esquecido, mas conseguia lembrar os
nomes dos lugares por onde pregava, mencionando detalhes
e nomes de todos que se decidiram ao lado do Senhor Jesus.
Não era homem de grande resistência física. Mas, vencia
os perigos da selva, dos rios, das pragas, da fome e, ainda
com alegria louvava ao Senhor.
Era conforme suas próprias palavras, cheio de defeitos.
Porém, buscava, na presença de Jesus, a santidade e a
perfeição.
Sendo um misto de esperança e tristeza, de dor e alegria,
sua fé o levou à sublimação. Fez da Amazônia seu verdadeiro
campo de batalha. Sua luta foi árdua e incansável. Sabendo que
iria morrer a qualquer momento, não desperdiçava os preciosos
minutos da sua vida. Pregava a “tempo e fora de tempo”.
Na Amazônia, ele fixou a sua empreitada de evangelismo.
Pregando nas cidades, nas vilas e nos pequenos vilarejos
esquecidos de todos. Por aonde ia deixava convertidos, fazia
pequenas congregações, e depois procurava os pastores

de Manaus (Amazonas) e de Boa Vista (Roraima) para que
dessem continuidade àqueles trabalhos.
Ele foi era um verdadeiro desbravador, um mateiro divino,
que adentrava nas selvas da Amazônia, por trilhas desconhecidas e às vezes perdidas, em busca de povoados e aldeias indígenas. Assim nasceram muitas pequenas igrejas batistas em
vilas remotas da Amazônia e também em aldeias indígenas.
Depois de muitas lutas, tendo sua saúde abalada, chegou
a hora de Deus o chamar. Em sua biografia, publicada por
nossa igreja, há a descrição dos seus últimos momentos, na
noite do dia 28 de outubro de 1973:
O pastor Jaime Augusto, que o assistia naqueles momentos de expectação, convidou-o a orar e assim ambos
buscaram a presença do Senhor. Durante sua conversa
com Deus, lembrou-se de todos os detalhes e necessidades
do trabalho da Missão no Amazonas. Foi um verdadeiro e
impressionante relatório de despedida.
A madrugada fria e tristonha naquela segunda feira que
despertava por entre as brumas do arrebol, parecia emitir
um gesto de despedida àquele que por muitas vezes desafiava as madrugadas do Norte em busca dos que ainda
não conheciam o grande amor de Jesus.
Agora, o dia clareou. O céu azul em toda a sua amplidão,
absorve os esplêndidos raios de ouro, que o sol expande na
sua abóbada celeste. As horas passam rápido. É meio dia, e
o bravo soldado de Cristo insistia com o Pr .Jaime para não
se preocupar com ele. Em seguida, pediu que o levasse para
a cama ao lado. Na cama ele estendeu a mão em direção ao
pastor como um último aceno e murmurou: “Pastor...” Neste
momento, sua voz morrera no espaço e o espírito partiu para
a presença do SENHOR, terminando deste modo sua missão.
Eu avisto uma terra feliz,
Onde irei para sempre morar!
Há mansões neste lindo país,
Que Jesus foi ao céu preparar!
Vou morar, vou morar.
Nesta terra celeste por vir!
Vou morar, vou morar,
Nesta terra celeste por vir!
Sim, amados irmãos, a voz de Pedro Crente já não mais
entoa o coro desse hino. Ele está na glória e o hino que canta
é um cântico novo. Ele já não atende por Pedro. Ele recebeu
um “novo nome”.
Lembremos de sua exortação: “Quando um soldado morre,
não se deve enterrar sua espada”.
Quem vai pegar essa espada e continuar a obra?
Digamos juntos, 1 Coríntios 9:16, o versículo-tema de nossa turma e oremos para que nossa geração honre o SENHOR
Jesus e a nossa maravilhosa história de fé.

MISSÕES
COMECEMOS O ANO ORANDO PELO BRASIL
LEGADO DE LULA PARA OS CRISTÃOS

Na despedida, em tom de brincadeira, o presidente afirmou
que poderá se tornar pastor quando deixar o cargo

Os anos de Presidência de Luiz Inácio Lula da Silva foram
marcados pelo avanço institucional no reconhecimento de direitos
de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT).
O Executivo promoveu a primeira conferência nacional sobre o
tema, iniciou a implementação do Plano Nacional de Promoção da
Cidadania e Direitos Humanos de LGBT e recentemente criou o
Conselho Nacional Combate à Discriminação. O Poder Judiciário
deu ganho de causa em mais de 780 ações para a união estável,
direito de adoção e condenações a práticas discriminatórias. Mas, o
Legislativo ainda não aprovou o projeto de lei, em tramitação desde
2001, que define os crimes resultantes de discriminação ou preconceito, inclusive de orientação sexual ou identidade de gênero.
“O problema no Legislativo é uma questão de fundamentalismo
religioso”, disse Toni Reis, presidente da ABLGBT. Ele espera que,
com a mudança da composição do Senado Federal na legislatura
que começa em fevereiro, o projeto de lei, venha a ser aprovado.
“Temos uma outra conjuntura. Temos mais pessoas que vão apoiar
o projeto de lei de forma muito categórica”, prevê. E também
espera que no próximo ano a futura ministra da Secretaria de
Direitos Humanos, Maria do Rosário, convoque a 2ª Conferência
Nacional LGBT e dê continuidade ao Plano Nacional de Promoção
da Cidadania e Direitos Humanos desses grupos, que, segundo
ele, foi 60% implantado. (Fonte: Agência Brasil)
Oremos pelo Brasil:
1 - Oremos para que essas previsões, que são bem realistas,
não se cumpram. Peçamos a Deus por um milagre de preservar
nosso país de institucionalizar a impiedade.
2 - Baseados em 1 Timóteo 2, oremos pelas novas autoridades
federais, do Poder Executivo (presidenta , ministros e secretários
especiais), do Poder Legislativo (senadores e deputados), e do
Poder Judiciário (juízes dos vários órgãos federais).
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LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO

Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida
PACTO DE MEMBRO
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.

AGENDA DA IGREJA

14 e 15 (sex-sab) • Semi-Retiro de Líderes
22 (sábado) • Viagem Missionária ao Assentamento
Raposa – Grupo Kerysso
29 (sábado) • 19h: (paralelo à Mocidade) Aniversário
de João Pedro e Ana Clara Aragão
06 (domingo)
11 a 13 (sex-dom)
18 (sexta-feira)
19 (sábado)
20 (domingo)
26 (sábado)

2011

jan

• 09h: Celebração da Ceia do Senhor
2011
• XXIV Conferência Missionária
• Início do Semestre Letivo CBD/CTBPL
• Início do Semestre Letivo EBEC
• 09h: Assembléia da Igreja
• Viagem Missionária ao Assentamento Raposa
– Pr. José Nogueira (batismos e Ceia)
27 (domingo) • Pela manhã, durante a EBD: Campanha
do HEMOCE (doação de sangue)
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