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PROGRAMAÇÃO
ESPECIAL
PERÍODO DE CARNAVAL
28/FEVEREIRO A 04/MARÇO

Abertura na sexta-feira e programação intensiva até terça-feira
- Ver FOLDER e CARTAZ –

SEMINÁRIO

EVANGELISMO PESSOAL
E DE IMPACTO

- TODAS AS MANHÃS – DAS 8 ÀS 12 HORAS CULTOS RELÂMPAGOS, TREINAMENTOS, PRÁTICA
E DESAFIOS ÀS 17 HORAS

ATIVIDADES ESPECIAIS
PARA CRIANÇAS

TODAS AS MANHÃS E NOITES

IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO
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É

VIDA

A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

Por que uma Clínica de Música Sacra?
Porque o louvor e adoração a Deus é um assunto importantíssimo
e deve ser levado muito a sério pelas igrejas, pastores e discípulos
de Jesus Cristo.
Sabemos que nós, servos de Deus, devemos oferecer o melhor
a Deus em todos os sentidos e em todas as áreas de nossas vidas.
E nos perguntamos: Estamos oferecendo a Deus um louvor
e uma adoração em forma de cânticos compatível com o que
expressamos nessas mesmas músicas e hinos espirituais?
Estamos estudando esse assunto e buscando a excelência que
Deus merece?
Estamos treinando os membros de nossa igreja, incentivando
para que eles também possam dar o melhor de si tanto em seu
coração como em qualidade?
Para que a I Clínica de Música Sacra?
Será um esforço de suprir essa necessidade de aprimorar a
área de adoração e louvor em nossa igreja. Teremos aulas de
instrumentos, teoria musical, musicalização infantil, coral, vozes,
etc. Tudo isso aliando a teoria à prática. Haverá também estudos
bíblicos e desafios para que possa haver um empenho muito
zeloso de fazer o melhor para Deus, mas também de consagrar
a nossa vida, ofertando-nos por inteiro ao SENHOR.
Por que no Período de Carnaval?
Porque vimos nesses grandes feriados uma excelente
oportunidade de fazer uma verdadeira imersão nos estudos,
treinamentos, aulas e práticas. A maioria dos crentes quer
fazer realmente o melhor para o SENHOR Deus, mas temos os
impedimentos dos trabalhos, estudos, compromissos. Mas, na
época do Carnaval há uma porta aberta no sentido de poder
dispor desse tempo para de forma integral e intensiva participar
e nos envolver com um projeto tão sublime.
Quem ministrará a Clínica de Música Sacra?
Héber Daniel
Com 22 anos é Licenciado em Música pela Universidade
Federal do Ceará, assiste na Igreja Batista Regular Maanaim,
dirigiu o ministério de música na Congregação Bíblica Batista
em 2012, coordenou o Curso de Música do Seminário e Instituto
Bíblico Maranata durante os anos de 2011 e 2012 atuando
também como professor na área de música entre 2010 e 2012
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na mesma instituição. Dirigiu diversos corais e cantatas e atua
como diretor do quarteto masculino Kharis (Graça) desenvolvendo
um trabalho de dois anos com o grupo, atuando também como
compositor e arranjador desde 2005.
George Luís
Com 27 anos é aluno do curso de Licenciatura em Música pela
Universidade Estadual do Ceará é responsável pelo ministério
de Música da Igreja do Calvário onde assiste, é Violoncelista da
Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará e da
Camerata da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, atua como
professor de violão e violoncelo e em vários projetos de gravação
em estúdio como músico, produtor musical e arranjador. É
violoncelista/Administrador do Quarteto de Cordas Arcos. George
Luiz é casado com Janaína e pai de Ana Paula.
Pr. André Figueiredo
Graduou-se em Teologia pelo Seminário Batista do Cariri
em 2004 e licenciou-se em música pela Universidade Estadual
do Ceará em 2011, fundou o Curso de Música do Seminário e
Instituto Bíblico Maranata (SIBIMA), atuando como professor e
coordenador lecionando também cadeiras de teologia e grego
entre os anos de 2005 e 2011.
Atuou como pastor de música na igreja Bíblica do Planalto
entre os anos de 2005 e 2008 e posteriormente na Igreja Batista
Luz do Mundo no ano de 2012 onde desenvolveu trabalho de
musicalização infantil.
Foi violinista fundador da Orquestra Sinfônica da Universidade
Estadual do Ceará e atualmente trabalha como violinista da
Camerata UNIFOR. É casado com Luciana e pai de Beatriz e
Dâmaris.

EXPLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Haverá a I Clínica de Música Sacra, funcionando nos três
expedientes (manhã, tarde e noite), com as aulas, ensaios,
treinamentos e práticas. A abertura será na sexta-feira, dia 28/
fev, às 19:30 horas, e prosseguirá de sábado à terça-feira de
forma intensiva.
Paralelo à Clínica de Música, teremos um dinâmico e
empolgante seminário sobre evangelismo pessoal e de impacto
– com aulas (parte teórica, treinamentos e ensaios) pela manhã
– a partir das 8 horas e indo até o meio-dia. À tarde, a partir das
17 horas, faremos a parte prática, realizando cultos relâmpagos
com skets, testemunhos e evangelismo pessoal, e convidando
as pessoas para as apresentações da Clínica de Música que
ocorrerão à noite.
Teremos também uma programação especial para as crianças,
funcionando pela manhã e à noite (durante as mensagens das
apresentações da Clínica de Música).
Teremos um treinamento efetivo na área de música, um
evangelismo de impacto, e um servir a Deus abrangente (toda a
igreja), empolgante e criativa.

AGENDA DA IGREJA - 2014
11-12 (sab e dom) •
17 (sex) •
24-26 (sex a dom) •
31 (sex) •

JANEIRO

Retiro do Ministério Drocas
Formatura de João de Deus (Maceió)
19 h: Casamento de Jefferson e Raíssa
XXVII Conf. Miss. – Missões: O Desafio Final

FEVEREIRO

01 (sab) • 19 h: Casamento do Assis e Camila
02 (dom) • 9 h: Assembleia da Igreja.
18 h: Ceia do Senhor e Mensagem com o
Pr George Gunn (EUA)
03 (seg) • 17 h: Início das Aulas de Música Pr. André Figueredo
06 (qui) • 19:30 h: Culto de Abertura do CBD/CTBPL
17 (seg) • 19:30 h: Encontro da Caminhada Bíblica 2014
(entrega dos vouchers)
22 (sab) • 17 h: Chá de Baby – Vinicius e Arlene
28 (sex) • 19:30 h: Abertura da I CLÍNICA DE MÚSICA SACRA

MARÇO
01- 4 (sab a ter) • I CLÍNICA DE MÚSICA SACRA/SEMINÁRIO DE
EVANGELISMO PESSOAL E DE IMPACTO
(Manhã: 9 – 12 horas: Aulas e Treinamentos.
Tarde: 17 h: Cultos Relâmpagos)
08 (sab) • 19 h: Chá de Panela de Quelita e David
09 (dom) • 9 h: Ceia do Senhor
15 (sab) • 19 h: Culto de Ações de Graça pelos 15 anos da Bia.
17 a 31 • Viagem a Israel: Caminhada Bíblica 2014
18 (ter) • 19 h: KOINONIA – Marcus Antônio
23 (dom) • 9 h: Devocional da EBD: Rômulo - 18 h: Culto: Pr. Fco.
Alves (I.Bíblica de Horizonte: 8619-8509)
25 (ter) • 19 h: KOINONIA – Marcus Antônio
30 (dom) • 9 h: Devocional da EBD: Ailton - 18 h: Culto:
Pr. Marcos Joel (I. Bíblica de Pajuçara: 8679-7250)

ABRIL
05 (sab) • I20 h: Culto de Ações de Graça
– 15 anos da Suevelen - Buffet Izidora
06 (dom) • 9 h: Ceia do SENHOR
18-21 (sex a seg) • Celebrando a Família
20 (dom) • 7 h: Culto da Ressurreição – 8 h: Café da Manhã Ágape
26 (sab) • 19 h: Casamento de Quelita e David

MAIO
04 (dom) •
10 (sab) •
17 (sab) •
18 (dom) •
31 (sab) •

9 h: Ceia do SENHOR
7 h: Passeio das Mães
17 h: Chá de Baby: Raphael e Socorro
Especial da Independência de Israel – 14 de Maio de 1948
19 h: Chá de Panela de Jackeline e Petrus

JUNHO
01 (dom) •
14-15 (sab e dom) •
19-22 (sab a ter) •
26 (qui) •
27 (sex) •
29 (dom) •

9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
Retiro Espiritual dos Varões
Retiro da EBEC
19:30 h: Encerramento do Semestre I/2014 – CBD/CTBPL
19 h: Reunião do Conselho da Igreja
9 h: Assembleia da Igreja
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JULHO
06 (dom) •
9-13 (qua a dom) •
15-19 (ter a sab) •
25-27 (sex a dom) •

9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
EBJ/2014
Semana de História da Igreja
Cultos de Ações de Graça pelo 30º Aniversário da IBFCV

AGOSTO
02 (sab) • 19 h: Casamento de Petrus e Jackeline
03 (dom) •
9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
07 (qui) •
14-17 (qui a dom) • 19:30 h: Início do Semestre II/2014 – CBD/CTBPL
Retiro de Jovens – Pacoti: QUERO SER FIEL!

SETEMBRO
07 (dom) • 9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
13-14 (sab e dom) • Conferência Missionária de Conservação de Frutos
26 A 28 (sex a dom) • Retiro de Casais – Hotel Donana

OUTUBRO
9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
18 h: Progr. Especial para Crianças – Carmen Cinira
19:30 h: Celeb. do 50º Aniv. de Casamento de Áurea e Lemos
Cong. da Chamada da Meia-Noite (Águas de Lindoya – SP)
Mensagem do Pr. Meno Kalisher - Pastor da Jerusalem
Assembly – Israel
27 (seg) • Uma Noite em Israel: Meno Kalisher, Irit Iffert e Jael Kalisher.

05(dom) •
12 (dom) •
17 (sex) •
22-25 (qua a sab) •
26 (dom) •

NOVEMBRO
01(sab) • Mocidade Especial: Dia da Reforma (31/10/151
– Lutero pregou as 95 Teses)
02 (dom) • Dia dos Vivos
09 (dom) • 9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
20 (qui) • 19:30 h: Encerramento do Semestre II/2014 – CBD/CTBPL
22-23 (sab e dom) • Retiro do Ministério Dorcas
27 (qui) • 19 h: Dia de Ações de Graça

DEZEMBRO
19 h: Formatura do CBD/CTBPL
Celebrações do Dia da Bíblia
19 h: Eleição da Mocidade
9 h: Assembleia da Igreja
18 h: Cantata de Natal – Infanto-Juvenil
25 (qua) • Cantata de Natal – Coral Cristo é Vida
28 (dom) • Cantatas de Natal (infanto-Juvenil e Coral Cristo é Vida)
31(qua) • 21 h: Vigília de Oração, Batismos, Ceia e Posses.
13 (sab)
14 (dom)
20 (sab)
21 (dom)

•
•
•
•

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
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LeITuRA

PARA

C onsAGRAÇÃo

CULTO MATUTINO - JANE & ARAGÃO

CONSIDERAI A BONDADE DE DEUS
– ROMANOS 11:22A –

“E que tens tu que não tenhas recebido?” - 1 Coríntios 4:7
O SENHOR Deus nos diz que tudo que temos foi recebido dEle.
Tudo nos foi dado, somos frutos da doação generosa de Deus. Deus
nos deu a vida a eterna (“E o testemunho é este: que Deus nos deu
a vida eterna; e esta vida está em seu Filho” – 1 João 5:11), nos deu
o Seu Filho (João 3:16) e nos deu o Espírito Santo (Romanos 5:5).
Os dons e talentos que temos são presentes de Deus, nosso
vigor e saúde também são bênçãos recebidas. Nossa inteligência
e sabedoria são dádivas divinas. E quando pensamos nisso, só
podemos é parar e recitar Tiago 1:16 a 18:
“Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o
dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não
há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade,
ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como
primícias das suas criaturas.”
Então, aprendemos que quando devolvemos nossos dízimos e
ofertamos, estamos reconhecendo a bondade de Deus em nossas
vidas, sendo gratos e procurando ter um coração igual ao de nosso
Senhor.
Leitura Bíblica Anual – Levítico 23:1-25

CULTO VESPERTINO – EDISLÂNDIA & AILTON

CONSIDERAI A SEVERIDADE DE DEUS
– ROMANOS 11:22B –

“E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez
contas com eles” Mateus 25:19
Depois de nós ponderarmos na extrema bondade de Deus em
ter nos doado tudo e tanta coisa boa (“e o que tens tu que não tenha
recebido?” e “toda boa dádiva... vem do alto”), nós podemos e
devemos considerar também a severidade de Deus ao avaliar nossa
vida perante Ele segundo esse princípio de doação.
Na Parábola dos Talentos, Jesus ensinou que Deus vai exigir
contas de todas as bênçãos e dádivas doadas por Ele e recebidas
por nós. O que temos feito com o que o Senhor tem nos dado?
Temos sido bons mordomos, servos fiéis e honestos? Estamos prontos
para prestar contas com Deus, tal como o SENHOR recomendou a
Ezequias: “Põe em ordem a tua casa!”, em Isaías 38:1?
A Bíblia não somente diz que Ele vai requerer uma prestação de
contas, mas também que Ele, sendo justo, é um exigente avaliador e
severo julgador: “Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau
e negligente servo; sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde
não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros
e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros” .
Por isso, devemos sempre levar em conta esses dois atributos de
Deus: a Sua extrema bondade e a sua justa severidade.
Leitura Bíblica Anual – Levítico 23:26-44.

