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JEAN & DENISE

CRISTO É VIDA

“Quando Cristo, que é a nossa
vida, se manifestar, então também
vós vos manifestareis com Ele em
glória” - Colossenses 3:4.
Você sabia que as Igrejas Batistas
Fundamentalistas pegam seus
nomes de assuntos de textos bíblicos.
Por exemplo, a nossa se chama I.B.F.
Cristo é Vida, por usar a expressão
“Cristo, que é a nossa vida”, de
Colossenses 3:4.
A Igreja Batista Fundamentalista
Palavra da Fé, no Pecém, usa a
terminologia de Romanos 10:8, “Esta
é a palavra da fé que pregamos...”.
A Igreja Batista Fundamentalista
Fonte de Vida, no Araturi, inspira-se
em Provérbios 14:2: “O temor do
SENHOR é fonte de vida...”
A futura igreja em Santa Quitéria
vai se chamar I.B.F. Palavra da Vida,
conforme Filipenses 2:16, “Retendo
a palavra da vida, para que no dia
de Cristo possa gloriar-me...”.
Agora, voltando-nos ao tema
Cristo é Vida, podemos assegurar
que, conforme a Palavra de Deus,
toda a nossa vida depende de
Jesus – tanto a Vida Eterna como
essa vida aqui - cheia de aventuras,
turbulências, provações e bênçãos:
“Certamente que a bondade e a
misericórdia me seguirão todos os
dias da minha vida; e habitarei na
casa do SENHOR para sempre!” Salmo 23:6.
Assim, ainda que às vezes a vida
pareça cair em pedaços, e parecer

que não tem jeito, creia que, se você
confiar em Jesus Cristo, tudo pode
mudar, reverter, ser restaurado e ficar
até melhor!
Você me pergunta: Como é que
você pode saber?
E eu respondo com João 3:16
que me diz “Deus amou tanto o
mundo!”
Saiba que aquelas provisões
que não deixaram você sucumbir
vieram dEle! Portanto, confie nEle.
Acredite nEle. Porque Ele é o único
em todo o universo que pode real e
efetivamente salvar e cuidar de você!
E, uma vez que Ele é todopoderoso, você não pode cansá-lO.
Já que Ele não envelhece, você não
pode perdê-lO. E, como Ele não
tem pecado nem defeito, você sabe
que dEle só pode vir coisas boas de
verdade!
Portanto, que aliado terás se
confiar nEle, como diz Romanos
8:31 “Se Deus é por nós, quem será
contra nós?”
Ora, se Deus pôde criar um bilhão
de galáxias, será que Ele não pode
consertar os nossos erros e dar
sentido para nossas vidas?
Claro que Ele pode! Cristo não só
está vivo, mas Ele é a própria vida.
Lembre-se de Colossenses 3:4:
Cristo... é a nossa vida, e viva!
Creia nisso e viva de verdade!
Leitura Anual e Sistemática das
Escrituras - Jeremias 18:1-10

www.cristoevida.com

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

SIDNEY & ADELITA

A DIFERENÇA ENTRE IR A IGREJA
E IR AO TRABALHO
Para ir ao Trabalho:
1 - Bem vestido
2 - Vai cinco ou seis dias da semana
3 - Chega cedo para não receber
advertência
4 - Se está com gripe, vai
5 - Se está com febre, vai
6 - Se está chovendo, também vai
7 - Se está calor, vai
8 - Se está deprimido, vai
9 - Se brigou com o marido
/ esposa, vai
10 - Se tem um compromisso, vai
depois do seu horário do trabalho.
11 - Ouve desaforos do chefe, mas
mesmo assim vai.
Para ir a Igreja do Senhor Jesus:
1 - Coloca qualquer roupa
2 - Uma vez por semana, e olhe lá.
3 - Chega atrasado
4 - Se está gripado, não vai

5 - Se está com febre, não vai...
6 - Se está chovendo, é uma boa
desculpa para não ir...
7 - Se está um dia quente, acha melhor aproveitar para outra atividade
8 - Se está deprimido, não vai.
9 - Se brigou com seu marido/esposa,
não vai
10 - Se tem um compromisso, a
igreja pode esperar.
11 - Ouve verdades do Pregador,
se sente ofendido e passa um bom
tempo sem ir.
Queremos tanto que Deus derrame a chuva de suas bênçãos, mas
temos recebido apenas chuviscos...
Por que será?
Leitura Anual e Sistemática das
Escrituras - Jeremias 18:11-23

ESPECIAL
AMIGOS
DE SIÃO

Dia 29 de Setembro

Palestras com o Prof. Ariel Horovitz
(Universidade Hebraica de Jerusalém)

17 h – Inovação e Empreendedorismo –
O Modelo de Israel como uma Nação Start-Up
19 h – As Mais Recentes Descobertas da
Arqueologia Bíblica – Sua Importância e Desafios!
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