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Agradecemos
ao SENHOR Deus
pela realização de
nossa Conferência
Missionária. Tivemos a
participação abençoada
de muitos irmãos que
trabalharam em áreas
diversas, como segurança,
estacionamento, louvor, leitura
e memorização de textos, relatórios, equipamentos,
restaurantes, conferência infanto-juvenil, decoração, manutenção,
liderança de grupos, tempo de oração, pedidos de oração,
limpeza, conservação, camisas, livraria, recepção, iluminação,
desenhos, logomarca, folders, multimídia, história missionária,
temáticas dos países, peça teatral, supervisão dos aspectos
físicos e arrumação, administração das finanças, orações, etc.
A todos que trabalharam e oraram por essa grande bênção
que é fazer o que o SENHOR Jesus Cristo ordenou, quero
deixar a certeza desta verdade:
“Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra,
e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes,
enquanto servistes aos santos; e ainda servis.”
Hebreus 6:10
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CELEBRANDO A FAMÍLIA
2011
O grande Carnaval Brasileiro se aproxima. As pessoas, a
TV e a mídia só falam na folia, nas escolas de samba, nas
concentrações e nas farras que acontecerão. É mesmo um
Festival da Carne!
Algumas religiões fazem seus eventos de dois ou três dias,
em que a “galera” cai na folia uns dias, e faz suas devoções
noutros. Pois, carnaval é também tempo de festival da hipocrisia religiosa.
Algumas igrejas preferem fazer seus acampamentos, em
que se retiram desse mundo vil. Contudo, nem todos podem
ir, e para os que ficam não fica nada. Muitas vezes nem culto
é realizado, e, quando há, seria melhor não ter tido, visto a
improvisação e a precariedade de como é feito.
Nós optamos por um desafio completamente diferente.
Fazer a igreja acontecer no momento em que o mundo perdido mais precisa dela, de sua mensagem salvadora, e de
sua ação libertadora.
Igreja, como o seu próprio nome diz (ekklesia, no grego),
quer dizer “chamados para fora”. Fomos chamados para
sair deste mundo, por isso nos opomos completamente ao
padrão, à moral e aos costumes e vícios desta sociedade.
Mas, ao mesmo tempo, que saímos do mundo (no sentido
de não participar de seus pecados), somos enviados a ele
como embaixadores do Reino de Deus a fim de resgatar os
perdidos. Jesus pediu ao Pai que não fôssemos (por enquanto)
extraídos deste mundo, mas que Ele nos guardasse do mal.
Então, Ele nos envia ao mundo para salvá-lo (João 17:14-18).
É por isso, amados, que convoco todos os membros da
Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida para se envolverem numa mega Operação Resgate para preservar e salvar
famílias: o Celebrando a Família 2011.
No carnaval, o mundo, a carne e o diabo se mobilizam para
destruir pessoas e famílias (quantas jovens lamentarão pelo
resto da vida por coisas permitidas neste período? quantas
famílias serão destruídas? quantos se enveredarão em vícios?
quantas vidas serão ceifadas por causa do álcool?). Eles serão
enganados com ilusões do pecado. Então, é tempo oportuno
de levarmos a mensagem de Cristo: A verdade liberta (João
8:31-32).
A musica-tema de nossa Conferência Missionária precisa ser
agora vivida por nós. Precisamos bradar: É preciso ter Cristo!
Portanto, venha e se junte a nós nessa missão. Brilhemos
a luz de Cristo no momento de maior escuridão pela qual
passará o povo brasileiro.
Você está convocado. Aguarde instruções e ore!

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.

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.

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.

O RESULTADO

E, agora, chegamos ao clímax. Diz o apóstolo Paulo que, se desejarmos viver na verdade, na honestidade, na justiça, na pureza, na
simpatia e na boa fama, então Deus, que é de paz, estará conosco.
Em Gálatas somos exortados: “Não se deixem enganar; de
Deus não se zomba [ou: Deus não se deixa escarnecer]; pois o
que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para
a sua carne, da carne colherá a destruição; mas quem semeia
para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna” (Gálatas 6.7-8).
Se plantamos verdade, honestidade, justiça, pureza, simpatia
e boa fama, colheremos paz.
Queremos paz? As instruções de Deus estão dadas com clareza.
Agora é só praticar e esperar a boa colheita do fruto da paz!

Princípios Bíblicos sobre as Roupas
Parte I

- Pr. José Nogueira -

Assim como a boca fala do que está cheio o coração (Mateus
12:34), as nossas roupas revelam o nosso íntimo. As roupas que
escolhemos vestir servem muito mais do que aquecer ou proteger
nosso corpo. Elas retratam também nosso senso de valores,
como está o nosso interior, nossos pensamentos e nossa ética.
Desde a Queda do ser humano, no Jardim do Éden (Gênesis,
Capítulo 3), o SENHOR Deus estabeleceu a necessidade de
nos vestirmos com princípios de pudor e decência. O homem e
a mulher tentaram se cobrir de qualquer jeito, à maneira deles,
conforme eles acharam que era melhor, e cobriram-se com folhas.
Porém Deus reprovou aquelas vestes, pois eram inconvenientes
e inadequadas. Não serviam para o propósito estabelecido por
Deus. Então, o próprio Deus os vestiu de forma correta – usando
peles de animais (Gênesis 3:7-10 e 21).
Há preciosas lições aqui. Temos necessidade de usar roupas.
Elas nos servem principalmente com o propósito de cobrir a
nudez, revelando a nossa decência. Os homens criam de forma
errada suas modas e maneiras inadequadas de vestir. Mas, os
que temem a Deus procuram Seus princípios e Suas instruções
sobre quais vestimentas usar.
Não somos regidos pelos ditames da moda, somos orientados
por Deus e por Seus ensinos na Bíblia Sagrada. Se a moda sempre quer explorar a sensualidade, dizendo que isso é comum e
normal, nós nos opomos radicalmente a essa imposição mundana.
E dizemos que não nos renderemos aos seus caprichos. Eles atacam principalmente as mulheres, querendo baixar seus decotes,
levantar suas saias e explorar as curvas do corpo feminino. Porém,
a Bíblia nos ensina a usar o nosso corpo em santidade, e que o
SENHOR Deus não nos chamou para a impureza:
“Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação;
que vos abstenhais da fornicação;
Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso (corpo)
em santificação e honra; Porque não nos chamou Deus para
a imundícia, mas para a santificação”.
1 Tessalonicenes 4:3, 4 e 7
O apóstolo Paulo ensinou vários princípios sobre como usar
nosso corpo em santidade e de forma a honrar a Deus, e nós hoje
precisamos de forma urgente e com toda seriedade aplicar essas
instruções na escolha e no uso de nossas roupas.
Sei que alguns não vão gostar desses estudos, porém o
importante para a IBF Cristo é Vida é que Deus goste, por estar
conforme a Sua Palavra. Foi assim na série de artigos sobre
Mordomia Cristã na área de Finanças (estudos sobre Dízimos e
Ofertas). E será sempre a nossa postura em todas as Doutrinas,
nos Princípios Bíblicos e nos Comportamentos Adequados aos
Santos. Pois sabemos que:
“...quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim
a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo.”
1 Tessalonicenses 4:8

AGENDA DA IGREJA
Fevereiro a Abril/2011
20 (domingo) • 20h30: Reunião na Palhoça: Luiz Cláudio & Clau-

2011

diana; Giuvan & Juliana; Camilinha; Help & Raphael; Mônica; Bruno
Braga; Jefferson; Paulinho; Mateus; Raquel (da Marlúcia); Jessé;
Romildo & Graça; Josiel & Lucy; Mota & Linda, Carlos & Tana, Ligy
& Alexandre Paulo; Lívio & Paula; Ailton & Edislândia; Samuel &
Lia; Rômulo & Diana; Ana Vanessa & Jaime; Marden & Jaqueline; Silvinho
& Cíntia; Catarina; Lena; George & Daniele; Elsa; Lúcia Oliveira; Ilzanir &
Bonifácio; Esmerino & Ila; Cléia; Eliete; Karlos & Ana Pérola; Fredson &
Ritinha; Tiago & Gina; Jocélio & Zildânia; Igor & Raíssa; Alexandre & Glau.
Geová & Francilene; Jozimar & Albaniza. Claudinho & Adriana; Daniel &
Gláucia; Marcus & Lucinha; Elpídio & Cris; Cláudio & Zoélia; Lívio; Cleide;
Lázaro & Socorro; Nonato & Maria; Paulinho & D’Arc; Marcelo & Nilda; Eliézio
& Fatinha; Vanúzia & Ricardo; Carlos & Jozélia; Cleiton e Joelma. Ripardo
& Marilene; Bebeto & Marlúcia; Iolanda; Ivone; Auristela; Marlene; Melo &
Valéria; Liduína Teles; Carmen; Cláudio Franco & Eliana; Ciro & Florinda;
Aragão & Jane; Jachson & Ismênia; Heloísa & Juvenal; Heraldo & Leidiane;
Otílio & Samara; Maurício & Ozênia; Lemos & Áurea; Ricardo & Léia; James
& Andréia; Júlio & Eriedna; Herbert & Daniele; Clébio & Luciana; Ary &
Helany; Bruno & Rose; Átila e Mariana; Rodolfo e Kelly; Valdo & Esposa.

fev

23 (quarta) • 19h: Reunião do Grupo Grão de Mostarda
e Convocação para todos que querem ajudar
e trabalhar no Celebrando a Família 2011.
26 (sábado) • Viagem Missionária ao Assentamento Raposa –
Diácono Ailton, Elsa Mita e equipe.
05 a 08 • (Feriado de Carnaval): Celebrando a Família 2011
10 (quinta) • Culto de Ação de Graças pelo aniversário da Bia
(Ila e Esmerino)
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:
Pr. José Nogueira e Diácono Bonifácio
(Batismos e Celebração da Ceia do Senhor).
26 (sábado) • 17h30: Encontro de Namorados & Noivos
– Pr. José Nogueira
• 19h: Encontro de Casais (IUPI+CEU)

mar

02 (sábado)
03 (domingo)
06 (quarta)
09 (sábado)

• Culto de Ações de Graça na Casa do irmão Geraldo
• 09h: Celebração da Ceia do Senhor
• 19h: Encontro dos Amigos de Sião
• 17h30: Encontro de Namorados – Pr. José Nogueira
• 19h: Encontro de Casais (IUPI+CEU)
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 Adaptação da Cantata “O Messias”) – Café Ágape
30 (sábado) • 19h: Encontro de Casais (IUPI+CEU)
– Pr. Daniel Stowell (Massada)
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PRECIOSA KOINONIA
15 de fevereiro de 2011

A CASA DE ORAÇÃO - Mateus 21:12-17

Jesus purificou o Templo, a Casa de Deus, duas vezes: no início
e no fim de Seu ministério (João 2:13-17 e Mateus 21:12-17). Os
judeus estavam usando o Átrio dos Gentios para eles mesmos, em
vez de usá-lo para as nações – a fim de que outros conhecessem e
também adorassem ao SENHOR. Jesus, ao purificar o Templo do
SENHOR, disse duas frases de profundo significado:
1 - “O zelo da Tua casa me devorou” (Jo 2:17): ou seja, ‘o zelo pela
Casa de Deus foi a causa da minha morte’ – Para purificar a Casa de
Deus e fazê-la cumprir o Seu divino propósito foi que Jesus morreu.
2 - “A minha casa será chamada Casa de Oração” (Mt 21:13;
citando Isaías 56:7): ou seja, a Casa de Deus tem que ser mantida
pela Sua natureza: ser um lugar de intercessão para e por todas as
nações da terra.
Na presente Dispensação, chamada de Dispensação da Graça,
a Igreja é a Casa de Deus: cada crente é templo do Espírito Santo:
“Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de
Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade”
(1 Timóteo 3:15).
Temos, assim, algumas lições preciosas:
I - A Igreja é uma Casa de Oração - Mateus 21:12-13
1 - Temos acesso livre – 1 Timóteo 2:5; 2 – Temos a honra de
adorá-lO – Salmo 24; 3 – Temos o Poder do Alto – Efésios 3:20.
II - A Igreja é um Lugar para Carentes - Mateus 21:14
É para a Casa de Deus que se dirigem os que percebem sua necessidade de Deus, os pobres de espírito, os que têm fome de Deus.
III - A Igreja é uma Casa onde emoções são transformadas
em louvor a Deus - Mateus 21:15-16. Compare com o Salmo 8:2 e
louve a Deus!
Assuntos de Oração

1 - AÇÕES DE GRAÇA: Pela Conf. Missionária: com a oferta de 5.001,70;
poderemos ajudar a cobertura do templo de São Gonçalo (2.000,) e a viagem
da Marliene (1.500,), mais 810. de ofertas para os missionários, e 691,70 para
compor o Caixa de Missões. Tivemos 87 compromissos de fé (oremos para que
cheguemos a 120); e todas as nossas Congregações vão participar efetivamente
do Compromisso de Fé por Missões. Agradeçamos a Deus pela decisão do pai
da Adriana antes de morrer e pelo consolo de Deus para sua família. Louvar
pela boa cirurgia da Neide.
2 - PELA AUDIÊNCIA DA LENA (SUA PENSÃO POSSA CONTINUAR); Pela
viagem da irmã Fransquinha Aguiar para Curitiba: proteção de Deus e propósitos; Pela mãe da Claudiana: tratamento de câncer. Pelo CBD, na quinta:
Curso de Evangelismo de Criança e Curso de Treinamento Vocal; Pela Classe
de Homilética: sexta à tarde; Pelo CTBPL, sexta-feira à noite. Oremos pelo
semestre da EBEC: aos sábados.
3 - PELA GRAVIDEZ DA JOANA DARC; ERIEDNA, RAQUEL e da JULIANA;
Pela salvação e saúde da D. Leontina; Pelos filhos: André e o Igor (da Lena) e
Bruno (do Ripardo). Pela avó da Mônica (Dona Luanir): cirurgia da perna: oremos
pela liberação judicial; Pelo esposo da irmã da D. Ivone: Nilson (conversão).
4 -TOM – Oremos Pelos Resultados e Frutos de nossa Conferência Missionária:
Pelo Treinamento do Grupo Grão de Mostarda (preparando-os para Missões).
Pelo Grupo de Evangelismo, sábado á tarde: que Deus lhes dê perseverança
e frutos. Pelo despertamento da igreja quanto a importância da oração para a
obra missionária. Agradecer a Deus pela participação de tantos irmãos na Conferência de Missionária; Pela viagem (20/02) do Roberto para o RJ (Fluminense).
5 - PELA CONVERSÃO DOS MARIDOS DAS IRMÃS: Catarina (Fco); Marlúcia
(Beto); Fátima (Moacir); Eudalice (Elias); Lourdes (Lúcio); Sandra (Rosildo);
Eliete (Zé Mª); Cida (Manel); Graça Aragão (Pedro); Valdenir (Jonas); Lene (Luciano); Daniele (Júnior); Cici (Manu). Pela família do François, pela preparação
deles em 2011 (farão o CTBPL à distância com o Pr. Nogueira).

