Ano XXX

Nº 1209 • Fortaleza, 22 de Julho de 2018

ENCERRAMENTO
DA EBJ/2018

1 - George e Caroline são casados. Ela tem 43 anos e ficou
grávida. Diagnosticaram que seu
bebê terá síndrome de Down.
Ela poderia fazer um aborto. Eles
disseram NÃO!
2 - Haroldo e Rute são casados
há 20 anos. Um mês após o casamento, um motorista bêbado
atropelou Rute, e ela ficou paralítica. Haroldo tem cuidado dela, e
ambos estão juntos e felizes.
3 - Sheila tem 20 anos e faz
faculdade. É simpática e muito
atraente. É crente e fez um voto
ao Senhor Deus de manter-se virgem. Resolveu obedecer a Deus e
guardar-se pura para o seu marido
I – O AMOR É SANTO – 1 CORÍNTIOS 13:4-8
Nestas definições do
amor bíblico, vamos encontrar as
respostas de Deus para as principais “razões” dos que querem
desobedecer:
1 – “Eu não posso esperar
mais...”

2 – “É uma prova de amor,
assim não seremos de mais ninguém...”
3 – “Nós não temos que dar
satisfação a ninguém”
4 – “Tudo é licito no amor...”
5 – “Eu preciso... Você é diferente de mim... Meus impulsos
são incontroláveis”
6 - “Como saberemos se somos
compatíveis nesta área”
7 - “Se não aumentarmos a
nossa intimidade, vamos esfriar”
II – SEXO FORA DO CASAMENTO É PECADO – I TESSALONICENSES 4:1-8
III – DEUS QUER A NOSSA PUREZA – 1 TIMÓTEO 4:12
IV – BEM-AVENTURADOS SÃO
OS QUE OBEDECEM AO SENHOR
DEUS:
“Ora se sabeis estas cousas,
Bem-aventurados sois se as praticardes” João 13:17
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AO REBANHO DE DEUS

PR. JOSÉ NOGUEIRA

PROJETO ISRAEL 2018
PR. DANIEL E RAQUEL TAVARES

da Igreja na qual servimos durante o
período de 5 anos. Infelizmente
ela não possui uma visão missionária
transcultural e
muito menos o amor e apoio
por Israel.
Por conhecermos o pastor Nogueira e sabermos o amor de vocês
em apoiar
Israel, é que expressamos o
desejo de fazermos parte da vossa
Igreja, pois já não
estaremos ligados à Igreja da
Batista da Fé a partir de agosto. O
nosso desejo é que os irmãos possam
nos apoiar nesta missão e quem
sabe servimos juntos para glória de
Deus em Israel.
Pedimos as orações dos irmãos
e o vosso apoio por este projeto.
Algumas igrejas
e irmãos em particular já têm nos
apoiado nesta missão.
Desde já, agradecemos por vossa
atenção e carinho.
Forte abraço e que Deus continue
vos abençoando.

O Pr. Daniel Tavares nos enviou
a seguinte carta:
Shalom!
Venho, mediante esta carta,
esclarecer aos amados irmãos um
pouco a respeito
da nossa viagem para Israel em
agosto deste ano e o desejo de fazermos parte da vossa Igreja.
O propósito de antemão desta
viagem é aprender com mais profundidade o idioma e ao mesmo tempo
conhecer o campo, a ﬁm de que haja
uma possibilidade de servirmos no
futuro ao SENHOR naquele país.
Como alguns irmãos já estão
cientes, estaremos trabalhando
voluntariamente
para uma ONG internacional
durante um período de 1 ano. Este
trabalho será voltado a crianças autistas, e não será um trabalho fácil, a
começar com a distância dos familiares, adaptação linguística e cultural,
etc. Contudo, conﬁantes no amor e
cuidado de Deus estamos decididos
a encarar este desaﬁo e dispostos
a fazermos parte da membresia da
vossa Igreja.
Isto porque não tivemos o apoio

Seus amados irmãos em Cristo,
Daniel e Raquel
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AO REBANHO DE DEUS

SOBRE O PROJETO DO
PR. DANIEL TAVARES EM ISRAEL

MAIS INFORMAÇÕES

Esse projeto é realizado por meio da ONG Volunteers World
Brazil, a qual, em parceria com o Governo Israelense, proporciona a
brasileiros e latino-americanos a oportunidade de conhecer o País
e apoiá-lo a partir de uma experiência social e altruísta.
Trata-se de trabalho voluntário a ser exercido com crianças
autistas, pelo período de 1 ano, compreendido entre agosto de
2018 e agosto de 2019.
São de 35 a 40 horas semanais, com 2 dias de folgas na semana
e, por cada mês concluído, o voluntário tem direito a mais 2 dias de
folga, que podem ser acumulativos para o fim do período.
Os voluntários são responsáveis por sua passagem aérea e seguro saúde obrigatório. A ONG oferece alojamento, três refeições
diárias e uma ajuda de custo mensal no valor de 750 Shekel.
Nesse sentido, pedimos vossas orações por este projeto que
Deus tem colocado em nossos corações, sobretudo por termos
o privilégio de através dele testemunharmos do amor de Cristo.
Além disso, também é possível contribuir financeiramente com as
despesas necessárias, caso Deus desperte este desejo em vosso
coração.
Ficaremos muito gratos e certos de que Deus retribuirá em
dobro toda ajuda prestada, pois você estará juntamente conosco
nesta missão.

Vamos consagrar as Ofertas do dia 05 de agosto para ajudar
nas passagens desse casal para Israel.
Alguns irmãos da Liderança de nossa igreja e outros irmãos
que obtiveram informações dessa missão do Pr. Daniel Tavares,
e sabendo que eles precisam comprar as passagens aéreas e
providenciar o Seguro com antecedência, já enviaram preciosas
e muito necessárias ofertas - num total de 2.830 reais (nove
irmãos). Quanto ao assunto do pedido de membrezia deles, vamos encaminhar para a Assembléia Geral da Igreja, em agosto.
Continuemos orando por Israel e por esse projeto do Pr. Daniel e Raquel.
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Culto Matutino - Leitura Devocional

JONAS & REBEKA

O QUE FAREMOS NO
CÉU ETERNAMENTE?
grande multidão, que dizia:
Aleluia! A salvação, e a glória,
e a honra, e o poder pertencem
ao Senhor nosso Deus; Porque
verdadeiros e justos são os seus
juízos, ... E outra vez disseram:
Aleluia! E a fumaça dela sobe
para todo o sempre. E os vinte e
quatro anciãos, e os quatro animais, prostraram-se e adoraram
a Deus, que estava assentado no
trono, dizendo: Amém. Aleluia!”.

Sabemos relativamente pouco sobre as atividades dos remidos no céu, mas há uns poucos
lampejos na Palavra de Deus
sobre como será nossa existência
futura.
Uma qualidade de nossa
vida no céu será o descanso.
Descanso, como é empregado
em Hebreus, não é um mero
cessar de atividades, mas a experiência de alcançar um alvo
de importância crucial. Assim,
há referências frequentes à
peregrinação pelo deserto na
rota para o “descanso” na Terra
Prometida (Hebreus 3:11 e 18).
Um descanso semelhante aguarda os crentes (Hebreus 4:9-11).
Assim como a Terra de Canaã
era o objetivo da CHAMADA
do povo de Israel que viveu no
Egito (Vocação Terrestre), o Céu,
portanto, será o cumprimento da
peregrinação do verdadeiro cristão (Vocação Celestial – Hebreus
3:1), ou seja, o fim da luta contra
a carne, o mundo e o diabo. Haverá certamente algo a fazer, mas
isso não implicará mais em lutas
para superar esses incansáveis e
tenazes inimigos.

Também haverá, evidentemente, um elemento de serviço
no céu. Em Apocalipse 22:3, é
dito que o Cordeiro será adorado
por “Seus servos”. Mesmo no
estado eterno, ainda seremos
chamados de servos – servo é
aquele que serve, que obedece
às ordens e que está à disposição
do seu senhor.
Essas são algumas das infinitas bênçãos que o SENHOR Jesus
Cristo tem preparado para os
Seus escolhidos.
Ele foi preparar esse lugar
perfeito para os que nEle creem
como único Senhor e Salvador.
E, como diz a Bíblia, muito breve
Ele virá do CÉU para nos levar
para lá. Bendito seja o SENHOR
eternamente!

Outra atividade da vida no
céu é a adoração. Uma cena
maravilhosa é descrita em Apocalipse 19:1-4:
“E, depois destas coisas ouvi
no céu uma grande voz de uma

Leitura Anual e Sistemática
da Bíblia – Isaías, Capítulo 6
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PR. LÚCIO & ROSA

- FIDELIDADE NOS DÍZIMOS –
ASSUNTO DA FAMÍLIA DA FÉ
Frequentemente somos indagados quanto à necessidade ou
obrigatoriedade de se “devolver
o dízimo ao SENHOR”. As pessoas
externam logo um lado material
dominante e encaram como
cobrança. Mas, não é nada disso!
Deixe-me explicar: É verdade
que quando aceitamos a Cristo
como Senhor e Salvador , pressupõe mudança de vida (2 Coríntios
5:17). Seu espírito, natimorto,
passa à vida num relacionamento pessoal com Deus-Pai. Sua
alma, antes inclinada a satisfazer
toda sorte de concupiscência, se
delicia em caminhar por pastos
verdejantes sob a condução do
Bom Pastor. Tais mudanças são
invisíveis, porém perceptíveis pelas novas atitudes em nossa vida.
O “império do ego” é destronado, e somos agora servos
do Senhor, e nos submetemos
com alegria. O mundo nunca vai
entender isso, e perguntam como
nós podemos perder tanta coisa
que “o mundo oferece” com tão
boa vontade e até com alegria?
A mesma coisa acontece em
nossa forma de administrar nossos recursos.
A devolução dos dízimos é
uma afronta aos que defendem
o império do Ego e que se escandalizam com a real dependência
ao Deus Soberano.
Porém, uma coisa se torna
uma notória percepção que algo
diferente aconteceu conosco.
Pois, a nossa fidelidade mensal,

e por toda a vida de fé, mostra
que tivemos tempo bastante pra
meditar e não agimos como por
emoção. Por isso, eles perguntam: Como é isto?
E nós, humildemente, explicamos e repetimos e estamos
sempre prontos a ensinar que ser
fiel a Deus nos dízimos e ofertas
é um ato de dependência e fé,
porque agora somos filhos de
Deus, fomos remidos pelo sangue
de Cristo e sabemos realmente
nossa nova condição espiritual
mediante a cruz. E, como filhos,
somos obedientes ao Pai. Afinal,
não se espera que o estranho-rebelde obedeça tal qual um
filho que ama e que é amado
pelo Pai.
Logo, esse assunto é coisa
de Pai para os filhos – de filhos
para Pai!
É o reconhecimento que do
Pai vem tudo. Que somos individualmente parte do Corpo de
Cristo e, ao sermos sustentados
pelo Pai, Ele está de fato sustentando a operacionalidade do
Corpo mediante a fidelidade de
cada um de nós.
VOCÊ É FILHO?
ENTÃO VOCÊ DEVE TER COMPREENDIDO, POIS ESSE É UM
ASSUNTO NOSSO – DA FAMÍLIA
DA FÉ!
Leitura Bíblica Anual e Sistemática – Isaías 8:11-22
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NOTAS & NOTÍCIAS

CBD/CTBPL - HORÁRIOS E DISCIPLINAS
TERÇA-FEIRA

16:30 – 20 horas = Homilética I – Fundamentos e Prática
Pr. José Nogueira

QUINTA-FEIRA

15:00 – 16:30 horas = Panorama da História da Igreja II
		 Prof. Hugo Lopes
16:45 - 18:30 horas = Antropologia/Hamartiologia
		
– Prof. Hugo Lopes
19:00 – 20:45 horas = Escatologia – Pr. José Nogueira

SEXTA-FEIRA

15:00 – 16:30 horas = Grego Avançado – Introdução à Exegese
		
– Pr. José Nogueira
16:45 – 18:30 horas = Hebraico Bíblico III – Pr. José Nogueira
19:00 – 20:45 horas = Grego do Novo Testamento I
		– Pr. José Nogueira

AGENDA DA IGREJA
AGOSTO

04 e 05 (sáb e dom): Celebrações do 34º Aniversário de nossa igreja
Dia 04 (sáb): 19 h – Participação de nossas Congregações e igrejas-irmãs.
Dia 05 (dom): 9 h – Batismos e Celebração da Ceia do SENHOR
18 h – Tempo Especial de Ações de Graça
Dia 08 (qua): Início do Segundo Semestre da EBEC
Dia 09 (qui): Culto de Abertura do Semestre II – CBD/CTBPL
Dia 11 (sáb): Encontro Pastoral com Namorados e Noivos – 17 hor
Dia 31 (sex): 19:30 h – Culto de Ações de Graça pelas Formaturas de Aragão e Renan as

SETEMBRO
Dia 1º (sáb): 17 h – Chá de Baby de Raíssa & Jefferson
Dia 02 (dom): 9 h – Celebração da Ceia do SENHOR
07 e 08 (sex e sáb): RETIRO DE VARÕES/2018
11 a 15 (tera sáb): Semana Teológica do CBD/CTBPL: Pr. Reinhold Federolf
(Conferência para toda a igreja – Estudos Bíblicos Proféticos)
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