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(PERÍODO DE CARNAVAL)
02 A 05 DE MARÇO
- SÁBADO A TERÇA-FEIRA –

PR. VICTOR BRUNO
& LADYNHA

PR. JOSÉ
NOGUEIRA

Programação para toda a família
e para todas as famílias!
Todas as Manhãs e Noites!
Programação para as Crianças:
Domingo: Ministério de Educação Cristã
Segunda: Ministério da EBEC
Terça: Ministério Koinonia Infantil
Restaurantes: Ministério Dorcas

ABERTURA NO SÁBADO
ÀS 19 HORAS!
www.cristoevida.com

AO REBANHO DE DEUS

PR. JOSÉ NOGUEIRA

QUEM MEXEU NOS
MEUS BRIOS*?
(*Brios: valores, convicções, coragem, capacidade
de sonhar, força para realizar,
ousadia, criatividade, intrepidez, disposição de sacrificar
para realizar uma missão, um
amor que é capaz de dar a vida
por um ideal)
Estou tomando por empréstimo literário e fazendo
uma adaptação do título de
um livro que foi best-seller de
auto-ajuda: Quem Mexeu no
Meu Queijo?
Nesse livro, o autor, Spencer Johnson, cria uma parábola
para descrever a vida. Os quatro personagens habitam num
labirinto e precisam de queijo
para sobreviver. Fica claro que
o labirinto representa a própria vida, com seus caminhos,
mudanças e objetivos. Os dois
ratinhos Sniff e Scurry e os dois
duendes Hem e Haw retratam
os vários tipos de pessoas:
que agem por intuição, por
habilidade, por comodismo,
por planejamento, etc.
Esses personagens todos
os dias se deslocam através
dos complicados corredores
do labirinto até o “Posto C”
onde sempre encontram o seu
bom e precioso queijo. Ali eles
satisfazem suas necessidades
e apetites. Contudo, um dia
têm uma surpresa: Não há
mais queijo no “Posto C”! Aí
começa o sentido do título do
livro: Quem mexeu no meu

queijo? E, agora, o que fazer?
Vão morrer de fome ou vão
aventurar-se pelos corredores
desconhecidos do labirinto em
busca do queijo perdido?
Utilizo-me da mesma inquietação para perguntar:
Quem mexeu em nossos ideais? Quem tirou a nossa coragem? Quem roubou a nossa
ousadia? Quem furtou a nossa
capacidade de enfrentar desafios maiores que nós?
Amados, vamos nos lembrar que a nossa história, a
história do povo de Deus, é
uma verdadeira saga de heróis
(Hebreus 11).
Abraão, sendo chamado
por Deus, foi com sua família
para uma terra desconhecida
e distante. Enfrentou o desconhecido, a longa distância, os
perigos e todas as dificuldades,
para obedecer ao chamado de
Deus. E, mesmo quando Deus
lhe prometeu o impossível,
ele creu. E quando Deus lhe
pediu o impossível, ele confiou
e obedeceu. Não esqueçamos:
a Bíblia diz que somos descendência espiritual de Abraão,
ou seja, temos o mesmo DNA
espiritual daquele servo de
coragem – Gálatas 3:29.
Então, por que, muitas vezes, parecemos mais com Ló,
acomodado e derrotado, do
que com o nosso sangue espiritual que é de Abraão?
Pensemos nisso!
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Culto Matutino - Leitura Devocional

RÔMUO & DIANA KARLA

PRIMÍCIAS NO NOVO TESTAMENTO
Os escritores do Novo Testamento fizeram belíssimas
aplicações das figuras e símbolos do Antigo Testamento.
As explicações e aplicações
serviram para fortalecer as
doutrinas da Nova Aliança
que estavam pré-figuradas
naquilo que se fazia anteriormente nos dias do Velho
Testamento. Com isso, não
estavam tentando retroceder
ao passado, e sim que queriam esclarecer as figuras que
Deus havia projetado por intermédio daqueles princípios
praticados: “Ora, visto que a
lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real
das coisas...” – Hebreus 10:1

espiritual da Lei das Primícias
no Novo Testamento: “Mas se
as primícias são santas, também a massa o é; e se a raiz
é santa, também os ramos o
são”. – Romanos 11:16
Os israelitas receberam de
Deus a ordem de consagrar
a Ele os primeiros frutos do
ventre de suas mulheres e
de seus animais, e também
dos frutos da terra. Na hora
da colheita, o primeiro feixe
pertencia a Deus e deveria
ser apresentado perante o
SENHOR. Portanto, Paulo
estava ensinando que ao santificar a primeira parte você
santifica também o resto que
vem depois dela. Quando alguém santificava as primícias
(primeiros frutos) santificava
também tudo o que seria feito
depois. Por isso Deus afirma
que tem prazer naquele filho
que O honra, e prometeu
honrar aqueles que O honram
– 1 Samuel 2:30.
“Honra ao SENHOR com
os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus
ganhos;
E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de
vinho os teus lagares.” Provérbios 3:9-10

As ordenanças da Velha
Aliança tinham semelhanças
(em ordens literais) aos princípios que Deus revelaria nos
dias da Nova Aliança (práticas
espirituais). O cordeiro sacrificado na Lei foi apontado
como uma figura (ou sombra)
de Jesus que veio morrer em
nosso lugar (João 1:29). A
oferta de incenso passou a
ser reconhecida como uma
figura da oração dos santos
(Apocalipse 5:8).
Foi com esta intenção
(de aplicar as figuras), e não
tentando retroceder a uma
prática literal da Lei, que o
apóstolo Paulo fez a aplicação

Leitura Bíblica Anual e Sistemática: Números 31:1-12
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Leitura para Consagração - Culto Vespertino

PR. LÚCIO & ROSÂNGELA

LIÇÕES ESPIRITUAIS
DA OPERAÇÃO LAVA-JATO
Às vezes a desonestidade
toma proporções tão grandes
que os governos, autoridades
e a própria sociedade se
mobilizam para conter esse
aumento e procurar reduzir
o índice de maldade. Está
acontecendo na história atual
do Brasil quando há grandes
operações para combater
fraudes, sonegações de impostos, corrupção, violência
urbana, assaltos, latrocínios
e assassinatos.

avisos de Deus. Eles estavam
roubando. E, mais grave ainda, estavam roubando de
Deus!
Pensamos, então, quanto
eles eram insensíveis. E perguntamos: Até que ponto iria
a hipocrisia daqueles que se
chamavam povo de Deus?
Mas, o SENHOR Deus lhes
fez passar em rosto um princípio que eles haviam esquecido, de 1 Samuel 2:25
(“Pecando homem contra
homem, os juízes o julgarão;
pecando, porém, o homem
contra o SENHOR, quem rogará por ele?”). E confrontou a
nação inteira, intimando: Vós
Me roubais!
O assunto era sério. O
amor de Deus não poderia
deixar o povo arruinar-se
em pecado sem exortá-los,
sem chamá-los ao arrependimento e sem ensinar-lhes o
caminho da retidão.

Quando lemos o Capítulo 3 do Profeta Malaquias,
chegamos a imaginar uma
intervenção direta de Deus
para conter a corrupção no
meio do Seu povo. Trata-se
uma verdadeira mobilização
celestial, em que o SENHOR
Deus usa Sua Palavra e Seus
profetas (uma vez que Ageu
e Zacarias também exortaram quanto à infidelidade do
povo), a fim de denunciar o
pecado daqueles que tinham
a obrigação de serem fiéis e
exemplos.

Será que aquele povo
ouviu, temeu e obedeceu?
Mas, nós podemos saber
se nós mesmos ouvimos e
obedeceremos.

Era triste e vergonhoso
admitir, mas o povo de Israel
estava roubando. E, o que era
pior, estavam tranqüilos em
seu pecado, estavam surdos
às exortações proféticas, e
completamente alheios aos

Leitura Sistemática e
Anual da Bíblia – Números
31:48-54
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NOTAS & NOTÍCIAS

1 - NOTA DE AÇÕES DE
GRAÇA: Louvamos ao SENHOR pelo Ministério de Evangelismo. Nossos irmãos têm
realizado um grande trabalho
de pregar o Evangelho, tanto
realizando cultos nos lares,
como trabalhando com equipes de evangelismo de casa
em casa. Deus tem abençoado
muito nossos corajosos e fiéis
irmãos.

arduamente na Coordenação
de Missões. Ele já visitou os
nossos trabalhos em Picos,
Lisieux e Morada Nova, além
de estar em constante comunicação com os nossos
evangelistas, analisando seus
projetos e cooperando com
seus trabalhos.
4 – DESAFIOS: Assim como
o Hugo Lopes (Pomerode - SC)
e o Pr. Daniel Tavares (Berseba
- Israel), o Casal Luciano & Helena estão se preparando para
um período de treinamento
missionário.
Essas decisões partem deles mesmos e fazem parte de
um projeto de vida que eles
creem ser a vontade do SENHOR. Nossa igreja respeita e
dar o seu apoio, orando e ajudando-os no que for possível.

2 - NOSSOS SEMINARISTAS já começaram seus estágios de Trabalho Prático:
Rafael Alves (Santa Quitéria),
Lennon (Cong. Parque Genibaú), Anderson (Barra do Ceará), e Ismael (Taíba). Oremos
por nossos irmãos que estão
sendo treinados para servir
mais e mais ao SENHOR!
3 – MISSÕES:O Evang.
Giuvan está trabalhando

AGENDA DA IGREJA
MARÇO

Dia 1° (sex) – 19 h: Culto de Abertura do CBD/CTBPL
Dias 02 a 05 (sáb a ter – Período de Carnaval):
CELEBRANDO A FAMÍLIA 2019
Dia 10 (Dom) – 9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
2º Dom: Restaurante – Ministério Dorcas
Dia 11 (seg) – 19 h: Encontro dos Amigos de Sião
Tema: Conhecendo Israel (como você nunca viu!)
Dia 16 (sáb) – 17 h: Encontro Pastoral com Namorados e Noivos
19 h: Encontros dos Grupos: Tempero & Comunhão
Dia 17 (Dom) – 3º Domingo: Restaurante – Mocidade
Dias 23 e 24 (sáb e Dom): RETIRO DE VARÕES
Tema: A ORAÇÃO SEGUNDO JESUS
Dia 24 (Dom) – 4º Domingo: Restaurante – Casais
Dia 31 (Dom): 5º Dom: Restaurante – CBD/CTBPL
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NOTAS & NOTÍCIAS

CBD/CTBPL – SEMESTRE I/2019
QUINTA-FEIRA

15:30 – 17:00 - TEOLOGIA PROPRIAMENTE DITA – Pr. Victor
Bruno
17:15 – 18:30 - ANÁLISE DE GÁLATAS – Pr. Victor Bruno
19:00 – 20:30 - HISTÓRIA DE MISSÕES – Pr. José Nogueira
19:00 – 20:30 – DIDÁTICA BÍBLICA (Métodos de Ensino da Bíblia)
– Profa. Sandra Oliveira

SEXTA-FEIRA

15:30 – 17:00 - A HISTÓRIA DE ISRAEL – Pr. José Nogueira
19:00 – 20:00 - GREGO DO N.T. – Pr. José Nogueira
20:15 – 21:30 - HEBRAICO BÍBLICO – Pr. José Nogueira
19:00 – 21:00 - PANORAMA DO A.T. – Pr. Victor Bruno
Culto de Abertura: Dia 01/Março - 19 horas
Inscrições: 50,00 Reais
Informações: Dona Lúcia Marculayne, secretária do CBD
Mensalidades: 20 reais

O
R
I
T
RE VARÕEDOSJESUS
DEÇÃO SEGUN

o)

ng
domi
e
o
d
sába
rço (
a
M
e
24 d
23 e

A
A OR

Pr. José Nogueira
Local: Pacoti Investimento: 120 reais
Estamos planejando emocionantes aventuras
– um tempo de edificação, comunhão, de
oração e muita adrenalina também!
Obs. Começaremos com um lanche, no
sábado, às 9 horas
www.cristoevida.com
IBFCV • I greja B atista F undamentalista C risto é V ida
Avenida K, nº 911 - Planalto da Barra - Vila Velha - Fortaleza Ceará - Brasil - CEP 60348-530 - Telefone: +55 85 3286-3330
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