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CAMPANHA EVANGELÍSTICA

DIA DOS VIVOS
02 e 03/NOVEMBRO

Calendário
2013-2014

Dia 02 • Sábado

07 horas: Concentração na igreja
08 horas: Distribuição e Evangelismo
19 horas: Louvor, Filme e Aplicação

Dia 03 • Domingo

08 horas: Reunião de Oração
09 horas: Celebração da Ceia
18 horas: Culto de Adoração
19 horas: Filme “O Corajoso”
Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida
www.cristoevida.com

A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

CONVITE ESPECIAL PARA VOCÊ

O CORAJOSO - Filme

Venha assistir a esse filme e participe da palestra
sobre o assunto da dor e sofrimento de pessoas
que foram abusadas sexualmente
quando eram crianças.

Dias 02 e 03 de Novembro
sábado às 19 horas • domingo às 18 horas
Filme O CORAJOSO
Vítima de abuso sexual por um empregado
da casa e com um pai violento e alcoólatra,
Josh McDowell vivenciou na pele o sentimento da vergonha.
Com o passar dos anos, a vergonha transformou-se em raiva. Revoltado contra a
existência de um Deus amoroso, McDowell
entrou em conflito com os cristãos ao ingressar na universidade. Ridicularizava e desprezava a fé - até que os cristãos lhe
fizeram um desafio: provar que Deus não existia. McDowell
viajou pelo mundo inteiro, investigando textos sagrados históricos para encontrar contradições no Cristianismo.
O Filme “Corajoso” retrata a verdadeira história da busca de
Josh McDowell para livrar-se dos traumas de infância e das
cicatrizes que haviam marcado sua alma.
Hoje Josh McDowell é um dos mais lidos escritores do mundo*, um pesquisador respeitado pelos mais altos círculos
acadêmicos e, acima de tudo, um cristão firme e dedicado a
Deus. É um testemunho do poder de Deus em salvar, transformar e curar as mais dolorosas feridas interiores!
* Escreveu mais de 130 livros, entre eles “Evidência que
Exige um Veredito”, “Mais que um Carpinteiro”, etc.
“Corajoso” é um ótimo filme. Um exemplo de vida para muitas
pessoas que sofreram ou sofrem violência em suas vidas.
É uma história de superação que devemos conhecer para
ajudar as pessoas que sofrem e também a nós mesmos.
Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida
Avenida K, 911 - Planalto da Barra
(por trás do Hospital Gonzaguinha da Barra)
Telefones: (85) 3286-3330 / 9912-0017

ENTRADA LIVRE

CAMPANHA EVANGELÍSTICA – DIAS 02e03/11

DIA DOS VIVOS

COMPROMISSO DE ORAÇÃO

“E por eles Me santifico a Mim mesmo, para que também eles
sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas
também por aqueles que pela Tua palavra hão de crer em Mim.”
João 17:19-20
Estamos convocando todo o rebanho de
Deus para se envolver completamente
em oração pela Campanha Evangelística
do Dia dos Vivos. Queremos ser úteis e
idôneos – verdadeiros vasos de honra – para servir ao Senhor Jesus:
“De sorte que , se alguém se purificar destas coisas , será vaso para
honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para
toda a boa obra” (2 Timóteo 2:21)
1º - Prioritariamente, Jesus consagrou-se para fazer a vontade de Deus:
“E por eles Me santifico a Mim mesmo, para que também eles sejam
santificados na verdade” (vs. 19). Esta é a primeira atitude: Consagração.
Dedicamo-nos primeiramente a Deus, buscando Sua presença, querendo
agradá-lO e obedecendo.
2º - Orar pelo povo de Deus: “E não rogo somente por estes...” (vs. 20a).
Jesus estava naquele momento exercendo o Seu maravilhoso ministério
sacerdotal de orar pelo povo de Deus. Assim também nós devemos orar
uns pelos outros, exercendo também nosso ministério sacerdotal (1
Pedro 2:9). Obedecendo a Tiago 5:16 (“orai uns pelos outros”), façamos
uma lista de três pessoas (ou famílias) de nossa igreja pelos quais iremos
orar até o final da Campanha do Dia dos Vivos:
1 - __________________________________________________
2 - __________________________________________________
3 - __________________________________________________

3º - Orar pelos que serão alcançados: “mas também (oro) por aqueles
que pela Tua palavra hão de crer em Mim” (vs. 20b). Alistemos, pelo
menos, três pessoas (ou famílias) pelas quais iremos orar para que
sejam salvas:
1 - __________________________________________________
2 - __________________________________________________
3 - __________________________________________________

Conferência Missionária
de Conservação de Frutos
As Quatro Bases do
Compromisso de Fé por Missões

1

ª Base: O Compromisso de Fé por Missões deve ser feito de
acordo com a fé de cada um. Pois esta primeira base estabelece
que Deus é Quem vai suprir. Nós entramos com a fé e Deus com
a Sua providência. Não é um carnet, ou um consórcio. Planos de
pagamento são feitos na base do que temos e nas possibilidades
de nossa renda. Compromisso de Fé por Missões é uma vontade de
participar mais da obra missionária, apoiando-a financeiramente.
Mas, nós não temos tanto! Porém, Deus tem. Se Ele me der, serei
fiel em repassar para Missões.

2

ª Base: Compromisso de Fé por Missões é um assunto entre o
crente e Deus. Ninguém na igreja está autorizado a cobrar seu
compromisso. Seu Compromisso de Fé representa sua fé pessoal
e seu real interesse de participar do sustento dos missionários.
Os missionários entraram com a fé ao ir para os campos distantes,
difíceis e perigosos. Nós entramos com a fé em sustentá-los. Os
missionários sacrificaram tudo (saúde, futuro promissor, conforto,
etc.). Nós sacrificamos um pouco de nossas finanças!

3

ª Base: O Compromisso de Fé por Missões é um plano de dar
não o seu dízimo ou suas ofertas que todo crente deve consagrar mensalmente. É um compromisso de dar mais para que a
obra missionária, que Cristo nos mandou que realizássemos, seja
feita de verdade. O Dízimo é a décima parte de seu salário que já
pertence ao SENHOR. Ofertas são os presentes oferecidos a Deus
além dos dízimos, para as necessidades especiais da igreja. Quando
os crentes no SENHOR Jesus são fiéis nos dízimos e ofertas, todas as
necessidades operacionais da igreja são supridas. O Compromisso
de Fé por Missões é um passo além dos Dízimos e das Ofertas. É verdadeiramente crer que Deus suprirá os recursos para que eu, como
administrador dos recursos que Ele me dá, possa ajudar realmente
a alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo.

4

ª Base: O Compromisso de Fé por Missões capacita todo crente a
ter uma parte importante no cumprimento da Grande Comissão.
A ordem de Jesus para que a igreja vá ao mundo a fim de fazer discípulos de Jesus Cristo (Mateus 28:18-20) é para TODOS os crentes
– ver também Marcos 16:15. Espalhar o Evangelho da Salvação por
todas as partes do planeta é uma responsabilidade de cada um que
ouviu, creu e foi salvo por Cristo. Você gostaria de ser participante
ativo nesta obra e não sabe como fazê-lo? O Compromisso de Fé
enfatiza não o que você tem para dar a Deus, mas o que você crê que
Deus suprirá a fim de que você colabore efetivamente para que haja
suprimento para os missionários e recursos para a obra de Missões.
Se você não fez o Compromisso de Fé por Missões, coloque no
ENVELOPE da Oferta de Amor a sua Oferta do Compromisso e escreva
no ENVELOPE seu nome e valor de seu Compromisso de Fé mensal.

Leituras para Consagração

Vocês São Fiéis ou Ladrões?
Parte 1

Em Malaquias 3:7, o SENHOR exorta o Seu povo a se voltar para
Ele (“tornar” é mesmo que se arrepender, dar meia-volta, retornar):
“tornai-vos para Mim, e Eu Me tornarei para vós,
diz o SENHOR dos EXÉRCITOS”.
Contudo, o povo insensível, de coração endurecido ou cínico,
ainda tinha ousadia de perguntar: “em que havemos de tornar?”.
Ou seja, quando Deus os exortava para que abandonassem seus
caminhos maus, egoístas, avarentos, e de desobediência à Palavra,
eles ainda tinham o atrevimento de perguntar: “em que temos que
nos arrepender? Senhor, não estamos nós participando do culto,
não somos o Teu povo?
Mas, Deus lhes diz que eles, na verdade, eram ladrões perigosos!
Em Malaquias 3:8, o SENHOR lhes acusa:
“Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis:
Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas”
O verbo “roubar” usado aqui na Língua Hebraica tem sentido de
tirar com violência (não era um furto). Era arrancar com força, por
meio de ameaça ou violência. Aquele povo – que se dizia povo de
Deus – estava roubando a décima parte (que pertencia a Deus), com
uma perversidade afrontosa contra Deus. Roubava e ainda negava.
Surrupiavam e ainda faziam de conta que eram honestos. Tomavam
de Deus e de forma hipócrita (oh, como Deus abomina a hipocrisia)
agiam como se estivessem corretos.
Por isso, o SENHOR, como justo juiz que tem que punir os maus,
diz que o Seu povo estava debaixo de maldição, no verso 10:
“Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais,
sim, toda esta nação”
Talvez aquele povo insensível, e cheio de desculpas, dissesse
para os mais próximos (àqueles em que poderiam confiar e que
eram cúmplices nas mesmas roubalheiras): Nós não estamos sendo
disciplinados, estamos agindo assim e nada de ruim está acontecendo conosco...
E não viam que ter um coração endurecido, um espírito insensível e ouvidos surdos para as exortações da Palavra já são em si
as piores maldições que o homem pode receber de Deus (ver o
Faráo, em Êxodo 9:12). Contudo, se Deus espera para disciplinar
de forma mais contundente, não é sinal que Ele não vai punir.
É apenas a graça paciente de Deus esperando o arrependimento, ou
o momento oportuno de quebrar a cerviz do que quis endurecer-se
e ainda assim prevalecer contra Deus.
Por isso, o convite de Deus: Voltem-se para Mim!
Vocês ouvem? Vocês são fiéis ou são ladrões?
É tempo de consertar a vida!
Leiamos, em nossa Leitura Bíblica Anual, Lucas 11:37-54.

N otas & Notícias

AGENDA DA IGREJA

2013

02 (sáb) • Programação Evangelística: DIA DOS VIVOS
03 (dom) • 09h: Celebração da Ceia do SENHOR
		
18h: Cont. Progr. Evangelística: DIA DOS VIVOS
Nos dias 2 e 3 de novembro, exibiremos um filme que
conta a história verídica de um homem que foi vítima de
abuso sexual quando era criança. O filme é “O Corajoso”.
Josh McDowell hoje é um autor consagrado e conferencista internacional, contudo resolveu contar nesse documentário o drama terrível pelo qual passou quando
criança a fim de ajudar outras pessoas que sofreram o
mesmo trauma e alertar as famílias.
09 (sáb) • 19h: Mocid-Out
28 (qui) • 19h: Jantar de Ação de Graças
29/11 a 01/12 • Retiro de Casais, em Canoa Quebrada

novembro

nov

dezembro

06 (sex) • Culto Evangelístico liderado por Alexandre Aquino
06 e 07 • (sex-sáb) Retiro do Ministério Dorcas
2013
08 (dom) • 19h: Dia da Bíblia e Formatura do CTBPL
14 (sáb) • 19h: Chá de Panela: Raíssa & Jefferson
15 (dom) • 09h: Assembleia Geral da IBF Cristo é Vida
20 a 22 • (sex-dom) Retiro de Jovens
25 (qua) • 19h: Feriado de Natal - Cantata do Coral Cristo é Vida
29 (dom) • 18h: Cantata de Natal - Coral Cristo é Vida
31 (ter) • 21h: Vigília de Ano Novo: Batismo, posses,
			 Ceia do Senhor e tempo de ação de graças e oração.

dez

Relação de Leituras - OUTUBRO

Dia 27 • Manhã: Jefferson & Raíssa (Lucas 11:1-36)
Noite: Paulinho & Nac (Lucas 11:37-54)
Congregação do Parque Genibaú: Evangelista Giuvan Cardoso

Relação de Leituras - NOVEMBRO

Dia 03 • Manhã: Ailton & Edislândia
Noite: Marcus & Lúcia
Dia 10 • Manhã: L. Cláudio & Claudiana Noite: Karlos & Paulinha
Dia 17 • Manhã: Elpídio & Cristina
Noite: Rômulo & Diana
Dia 24 • Manhã: Carmen e Elsa
Noite: Bonifácio & Ilzanir
Responsáveis pela Cong. Parque Genibaú: Seminaristas do CBD/CTBPL
Dias 02 e 03 • James Solaris		
Dia 17 • Bruno Magalhães
Dia 10 • Jefferson Vieira		
Dia 24 • Ronaldo Barbosa

Relação de Leituras - DEZEMBRO

Dia 01 • Manhã: Josué & Mairla
Noite: Erik & Cristina
Dia 08 • Manhã: Catariana e Lena
Noite: Renato & Vanessa
Dia 15 • Manhã: Raphael & Paula
Noite: Rafael & Socorro
Dia 22 • Manhã: Mayara & Eldino
Noite: Rafael & Karol
Dia 29 • Manhã: Lucy & Josiel Noite: Ligy & Alexandre Paulo
Responsáveis pela Cong. Parque Genibaú: Ministérios da IBF Cristo é Vida
Dia 01 • Vickson Ricarte		
Dia 08 • Mocidade
Dia 15 • Coral Cristo é Vida; Dia 22 • Dorcas; Dia 29 • Ministério Atalaia.

Informissões
I greja B atista F undamentalista C risto

é

V ida

Av. K, nº 911 - Planalto da Barra - Fortaleza - CE
Telefone: (85) 3286.3330 - Pr. José Nogueira (9912-0017 e 8899-0476)
Jornalista Resp.: Mariana Cadete - MTB-CE 01820-JP
Boletim interno, semanal e gratuito • Tiragem: 500 cópias • www.cristoevida.com

