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XXIV C ONFERÊNCIA M ISSIONÁRIA - 2011
11 a 13 de FEVEREIRO
“A minha casa será chamada casa de oração
para todos os povos.”
Isaías 56:7

Na próxima sexta-feira começa
a Conferência Missionária
Na capa do Informissões passado lançamos um desafio para que
todo membro de nossa igreja começasse a orar por Missões, e,
principalmente, por nossa XXIV Conferência Missionária.
Pois é, agora chegou a hora de fazer mais: Participe de todas
as programações, começando sexta-feira à noite, às 19:30
horas. Nessa programação de abertura daremos ênfase ao que
é mais importante e imprescindível em nossa luta para sermos
fiéis ao SENHOR Deus no cumprimento do IDE de Jesus.
O mais importante é orar, pois quando a igreja ora, o próprio
Deus age com poder na realização da sua obra. Pela oração
vem o poder do Espírito Santo à igreja. Pela oração as
portas para a evangelização são abertas. Pela oração os
missionários são encorajados.
As coisas mais importantes que Deus realiza na terra, ele o
faz mediante as orações do seu povo.
Então, venha sexta-feira e ajude-nos a começar pelo que é
mais importante!
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QUANDO VOCÊ
NÃO ESTIVER A FIM...
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 corretas e boas para você?
Embora seja verdade que essa indisposição é fruto do pecado
que habita em nós, e que devemos nos arrepender e combatê-la,
há muito mais por trás.
Pense sobre esse estranho padrão que ocorre em todas as
áreas da vida:
1 - Uma boa comida saudável requer disciplina para preparála, enquanto comer fast food tende a ser mais apetitoso, viciante
e conveniente.
2 - Manter o corpo forte e saudável requer um desconforto deliberado, mas só precisamos de constante conforto para criar barriga.
3 - Você precisa se concentrar naquele livro teológico, enquanto assistir a um filme parece ser tão convidativo.
4 - Você frequentemente tem de se esforçar em suas devoções
e orações, enquanto dormir, ler sobre esportes e checar a net
parecem tarefas simples.
5 - Tocar uma bela música requer centena de horas de prática
tediosa.
6 - Sobressair-se nos esportes requer treinos monótonos ad
nauseum.
7 - 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.
(Colaboração

de

Átila Nogueira – Informissões 798 – 20/06/2010)

OBSERVANDO O MUNDO
E DISCERNINDO OS TEMPOS
O IRÃ TERÁ UMA BOMBA
DENTRO DE UM ANO

“O Irã será capaz de fabricar uma bomba atômica dentro de 1-2
anos, a partir do momento em que decida fazê-lo”, estimou o chefe
do serviço secreto de Israel, o major-general Aviv Kochavi. Em sua
primeira aparição diante do Ministério das Relações Exteriores e do
Comitê de Defesa do Knesset, ele disse que a questão não é quando
o Irã terá uma bomba, mas sim quanto tempo levará para produzi-la
a partir do momento em que o aiatolá Seyyed Ali Khamenei tomar a
decisão. De acordo com Kochavi, o regime iraniano prossegue em
sua busca nuclear apesar das sanções.

CANDIDATO DO HAMAS
E O GOVERNO DO LÍBANO

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, apoiou a indicação ao
candidato do Hezbollah, Najib Mikati, ao cargo de primeiro-ministro
do Líbano. Mikati ganhou o apoio de parlamentares para formar o
próximo governo do Líbano. O empresário bilionário conquistou a
maioria do apoio do Parlamento, derrotando Saad Hariri, candidato
apoiado pelo Ocidente. O novo governo poderá ser controlado pelo
Hezbollah e seus aliados e terá um grande poder político no Líbano.
Os acontecimentos dos últimos dias fizeram com que os EUA advertissem que seu apoio ao Líbano poderá estar em perigo (Extraído do

Jerusalem Post, 25/01/11).

ALDEIAS ÁRABES NÃO QUEREM
FAZER PARTE DA PALESTINA

Muitos árabes israelenses ficaram enfurecidos após a publicação
de documentos que vazaram revelando que o antigo governo de Ehud
Olmert ofereceu a transferência de algumas das aldeias árabes de
Israel para um futuro Estado palestino como parte de um acordo de
troca de terras. Em janeiro de 2008, a então ministra das Relações
Exteriores disse que existem “algumas aldeias palestinas situadas
em ambos os lados da linha de 1967 sobre as quais precisamos ter
uma resposta”. Os palestinos rejeitaram a proposta. (Extraído do Ynet
News, 25/01/11).

CONSUMO DE SOJA PARA
ACABAR COM A DOR

O consumo de soja pode desempenhar um papel vital na prevenção da mesma. Yoram Shir, chefe da Saúde da Universidade McGill e
Centro Clínico de Dor, foi pioneiro em estudos com roedores, tanto em
Israel quanto nos Estados Unidos, antes de vir para McGill. Segundo
ele, os cientistas já sabem que a soja desempenha um papel-chave
na redução da dor em ratos, mas eles descobriram recentemente
que o efeito analgésico foi ainda mais notável quando os ratos receberam uma dieta rica em soja antes da lesão dos nervos. “A dor
crônica é uma doença incurável. Eu já tratei centenas de doentes...
então, a ideia de tentar impedir que uma dor crônica se desenvolva
é onde devemos investir o nosso dinheiro. As ligações entre dieta e
saúde, como câncer, doenças cardiovasculares e depressão, estão
bem estabelecidas...” , diz Shir. (Fonte: Ministério Maoz Israel - Brasil -

www.maozisrael.com.br).

LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO
Leiamos, irmãos, Filipenses 4:6 a 9.
O Espírito Santo nos exorta a pensar e praticar
seis princípios bíblicos:

Primeiro: TUDO O QUE FOR VERDADEIRO

O nosso compromisso é com a verdade, não com a mentira. A
melhor palavra para a verdade é transparência, a realidade dos
fatos. É por isto que a mentira tem o diabo como pai (João 8:44).
A verdade tem a ver com a fala, que tem a ver com a língua, seu
principal instrumento. Uma palavra verdadeira, mesmo que dura,
constrói; uma palavra mentirosa, mesmo que leve, destrói.

Segundo: TUDO O QUE FOR HONESTO

O nosso compromisso é com a honestidade. Uma pessoa
honesta é uma pessoa efetivamente nobre, com um comportamento que merece ser reverenciado, pelo respeito que produz.
Se a verdade comporta algo de subjetivo, a honestidade é algo
bastante objetivo. Se o seu filho encontra algo na escola, e você
lhe diz que “achado não é roubado” e permite que fique com o que
encontrou, você está claramente ensinando-lhe a ser desonesto.
Às vezes nos comportamos como os contemporâneos de
Malaquias. O profeta perguntava se era possível ao homem
roubar a Deus, respondendo que roubamos a Deus quando não
lhe devolvemos os dízimos e as ofertas (Malaquias 3:8). É triste
(e trágico) ser desonesto com Deus.

Terceiro: TUDO O QUE FOR JUSTO

O nosso compromisso é com a justiça, não com a injustiça.
Em minha vida, como empregado ou como patrão ou como
colega, a justiça tem corrido como um rio perene? (Amós 5:24).
Como vai o seu compromisso com a justiça? Como vai o seu
padrão como crente em Jesus, que carrega sobre si o honroso
Nome de Jesus Cristo?

Quarto: TUDO O QUE FOR PURO

O nosso compromisso é com a pureza, não com a imoralidade.
Nossos pensamentos, nossas ações, nossas intenções e nossas
palavras precisam ser puras.

Quinto: TUDO O QUE FOR AMÁVEL

O nosso compromisso é com a amabilidade, não com a grosseria, mesmo que em nome da verdade ou da honestidade ou
da justiça. Ser amável é tomar ações que inspirem amor e afeto
em que as recebe.

Sexto: TUDO O QUE FOR DE BOA FAMA

O nosso compromisso não é com a fama, mas com a boa fama.
Devemos viver de modo a que os outros produzam bons relatórios
a nosso respeito. Nossas ações devem provocar bons comentários.
Devemos ser verdadeiros, honestos e justos na igreja, e fora
dela. Devemos ser puros sozinhos, e quando estamos em grupo.
Devemos ser amáveis com amigos e estranhos. Devemos viver
de modo a que nos achem parecidos com Jesus Cristo.
Estas práticas começam no desejo e continuam com as ações
aprendidas, recebidas, ouvidas e praticadas.

AGENDA DA IGREJA
1º SEMESTRE/2011
11 a 13 • (sexta a domingo) XXIV Conferência Missionária
18 (sexta) • Início do Semestre Letivo CBD/CTBPL
19 (sábado) • Início do Semestre Letivo EBEC
2011
20 (domingo) • 09h: Assembléia da Igreja
26 (sábado) • Viagem Missionária ao Assentamento Raposa
			 – Pr. José Nogueira (batismos e Ceia)
27 (domingo) • Pela manhã, durante a EBD: Campanha do HEMOCE
			 (doação de sangue)

fev

05 a 08 • (Feriado de Carnaval): Celebrando a Família 2011
12 (sábado) • 17h30: Chá de Baby da Joana D’Arc
13 (domingo) • 09h: Celebração da Ceia do Senhor
2011
19 (sábado) • Viagem Missionária ao Assentamento Raposa
26 (sábado) • 17h30: Encontro de Namorados & Noivos
			 – Pr. José Nogueira
• 19h: Encontro de Casais (IUPI+CEU)
			 – Pr. Daniel Stowell (Massada)

mar

03 (domingo) • 09h: Batismo e Celebração da Ceia do Senhor
06 (quarta) • 19h: Encontro dos Amigos de Sião
09 (sábado) • 17h30: Encontro de Namorados – Pr. José Nogueira
• 19h: Encontro de Casais (IUPI+CEU)
			 – Pr. Daniel Stowell (Massada)
2011
16 (sábado) • 17h30: Encontro com Noivos
• 19h: 15 anos da Tainan
• Viagem Missionária ao Assentamento Raposa
24 (domingo) • 06h: Culto da Ressurreição (Coral Cristo é Vida)
			 – Café Ágape
30 (sábado) • 19h: Encontro de Casais (IUPI+CEU)
			 – Pr. Daniel Stowell (Massada)

abr

01 (domingo) • 09h: Celebração da Ceia do Senhor
04 (quarta) • 19h: Encontro dos Amigos de Sião
07 (sábado) • Viagem Missionária ao  Assentamento Raposa
• Passeio Especial para as Mães
14 e 15 • Celebrações pelo Aniversário de Israel:
			 14 de maio de 1948
21 (sábado) • 17h30: Encontro de Namorados & Noivos
			 – Pr. José Nogueira
• 19h: Encontro de Casais (IUPI+CEU)
			 – Pr. Daniel Stowell (Massada)
05 (domingo)
08 (quarta)
11 (sábado)
18 (sábado)

2011

mai

• 09h: Celebração da Ceia do Senhor
2011
• 19h: Encontro dos Amigos de Sião
• Dia dos Enamorados: Mocidade
• Viagem Missionária ao Assentamento Raposa
• Encontro de Casais (encerramento do semestre)
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N otas & Notícias

XXIV CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA - 2011
11 A 13 DE FEVEREIRO
“A minha casa será chamada casa de oração
para todos os povos.”
Isaías 56:7
Propósitos

e

Alvos

1 - Glorificar a Deus através de nossa obediência em dispormonos para cumprir o IDE de Jesus em Mateus 28:18-20.
2 - Conservar os frutos de todas as nossas Conferências
Missionárias, bem como a nossa história de compromisso e
envolvimento com a Obra Missionária.
3 - Incentivar a perseverança dos que já participam do
Compromisso de Fé, e lançar um livro sobre esse assunto,
com a base teológica, o fundamento histórico, a experiência
de nossa igreja e testemunhos de irmãos.
4 - Desafiar à fidelidade os que pararam e os que não participam
do Compromisso de Fé.
5 - Treinar o Grupo Grão de Mostarda e os seminaristas do
CBD/CTBPL para realizarem uma Conferência Missionária.
6 - Despertar na igreja a importância de oração por Missões para
o cumprimento de nosso dever de evangelizar perto e longe.
7 - Propiciar a confirmação do chamado missionário, bem
como o despertar de novas vocações para a obra missionária.

Conferência Missionária
Infanto-Juvenil

Paralelamente à XXIV Conferência Missionária, haverá
programação para os meninos e meninas. Oremos para que
nossos filhos, desde cedo, envolvam-se na obra missionária e
sejam abençoados no cumprimento da missão.

Ações de Graça
por Missão Cumprida

Giuvan e Juliana viajaram no fim de semana passada para
Morada Nova, a fim de ajudarem o Pr. Evaristo na realização da
Conferência Missionária. Também foram Lívio Rafael e Paula, para
dar treinamento a fim de que a Congregação de Morada Nova
implante a EBEC – Escola Bíblica de Evangelização de Crianças.
Louvamos a Deus pela missão cumprida e pelas bênçãos que
esses servos do Senhor compartilharam com nossos irmãos da
Congregação de Morada Nova.

Espiar a Terra

O diácono Alexandre Aquino viajará amanhã (dia 07) para
o Rio de Janeiro. Juntamente com o Pr. Daniel Anderson
(missionário da ABWE), farão uma espécie de viagem
de reconhecimento da região de Xerém - Duque de Caxias - RJ,
vendo a possibilidade de começar ali um trabalho com jovens
atletas e uma congregação.

