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IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA

20 anos
Tempo de ações
de graça, porque
Deus é fiel

A IBF Cristo é Vida celebra ao SENHOR
por mais um ano de lutas e bênçãos.
Completamos 20 anos de história aqui na
Barra do Ceará, mas também fazendo
história em nossa cidade e, com certeza,
no Brasil e no mundo. O importante
também é avaliar como estamos ao
completarmos 20 anos de existência.
Ao Rebanho de Deus

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

20 anos
Tempo de ações de graça,
porque Deus é fiel
A IBF Cristo é Vida celebra ao SENHOR por
mais um ano de lutas e bênçãos. Completamos
20 anos de história aqui na Barra do Ceará, mas
também fazendo história em nossa cidade e, com
certeza, no Brasil e no mundo.
O importante também é avaliar como estamos
ao completarmos 20 anos de existência.
Novas Igrejas
Podemos dizer que Deus tem sido muito misericordioso conosco, pois de nossa igreja já nasceram
quatro igrejas: a Igreja Fundamentalista Bíblica Cristo
é Vida (Sítio São João) e a Igreja Fundamentalista
Cristo é Vida (Henrique Jorge). E também duas igrejas, que, embora não sejam fundamentalistas, estão
pregando a salvação exclusiva em Jesus Cristo
(Igreja Bíblica da Jurema e a Igreja Evangélica
Adonai). Mas, como disse o apóstolo Paulo, “Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer
modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer
por verdade, também com isto me regozijo, sim,
sempre me regozijarei” (Filipenses 1:18).
Missões
Temos uma congregação em Atalaia do Norte
– Amazonas, e mais cinco congregações em nosso Estado: Caucaia (Araturi), São Gonçalo do
Amarante, Pecém, Taíba e Morada Nova. Mantemos integralmente quatro missionários (Pr. Eduardo, Pr. Mazinho, Pr. Luiz Flôr e a missionária
Marliene). Contribuímos com 50% do sustento do
missionário Ricardo Lopes, que trabalha com a Missão Novas Tribos do Brasil na evangelização dos
índios Mayorunas. E ajudamos na manutenção financeira de mais cinco missionários (Pr. Evaristo,
Pr. Kleiton, Pr. Geraldo Cruz (Colômbia), Pr. Valberth
e o diácono-evangelista Francisco Nogueira). Nosso investimento anual, em 2003, foi de quase 230
mil reais. O SENHOR tem abençoado ricamente
as Conferências Missionárias, que sempre são
realizadas no início de cada ano. Nessas Conferências, além dos estudos bíblicos e do desafio de
cooperação e de vocação missionária, é feito o
planejamento e orçamento missionário para o ano.
Crescimento na Barra do Ceará
Contamos com uma média de 250 membros,
com uma assistência semanal de 400 pessoas em
nosso auditório. Temos três pastores: Pr. José Nogueira (pastor sênior), Pr. Joaquim Vieira e Pr. Luiz

Lindolfo (pastores assistentes). Somos auxiliados
por dez diáconos: Daniel Cerqueira, Marcus Antônio, Roberto Santos, Elsa Mita, Carmen Cinira, Cláudio Magalhães, Abílio Bivar, Luiz Carlos Ximenes,
Pedro Aragão e Alexandre Aquino. Nossa EBD tem
uma freqüência média de 200 participantes, e a nossa Koinonia (reunião de oração e comunhão), às
segundas-feiras, sempre tem a presença de mais
de 100 irmãos.
Educação Cristã e Teológica
Temos dois prédios dedicados à Educação
Cristã e Teológica. Há cerca de três anos nossa
igreja vem investindo nas instalações. A irmã Carmen Cinira é a nossa Educadora Cristã e trabalha
pela manhã na Secretaria da Igreja e no Departamento de Educação Cristã; e a irmã Claudiana
trabalha à tarde na Biblioteca do Centro Bíblico
Discipular (CBD). Nossa EBD tem classe para
todas as faixas etárias com professores habilitados, e estamos trabalhando para que o Culto Infantil possa contar com um berçário e mais duas
classes para crianças.
O Centro Bíblico Discipular funciona todas às
noites da semana, exceto às segundas-feiras.
Temos uma média de trinta seminaristas que estão se preparando para o ministério, para o trabalho missionário, para a liderança espiritual ou para
melhor servir ao SENHOR na igreja.
Nosso Clube OANSE funciona nas tardes de
sábado, sob a liderança do irmão Clébio, e também conta com o grupo de Jovens Vencedores.
Há dezessete anos publicamos o boletim
INFORMISSÕES, e já chegamos ao número 541.
Administração
Temos seis funcionários que trabalham com
muito amor e dedicação em nossa igreja: Dona
Francisca (zeladora), Augusto (encarregado da
manutenção), Igor, Nonato e Jeová (vigias) e a
Claudiana (auxiliar administrativa). E em nossas
reformas e construções, sempre podemos contar com o trabalho voluntário de muitos irmãos,
como o Sérgio Alves (desenhos e pinturas),
Adriano, Claudinho, Danilo, Júlio César, Lívio
Rafael, Clayton, Ricardo Macieira, Linhares, Marcelo (conserto de equipamentos elétricos), Luciano
(conserto de equipamentos eletrônicos), Giuvan
(design), Rodolfo (mesa de som) e muitos outros.

Serviço de Assistência Social
O Ministério Dorcas, que é formado de senhoras viúvas ou que não têm maridos crentes, faz
um trabalho voluntário de coletar alimentos que são
ofertados pelos membros de nossa igreja, para
doar às famílias carentes. Essas senhoras mantêm a cozinha e a cantina da igreja e com a renda
também dão assistência financeira às famílias que
passam por crises econômicas circunstanciais.
Departamentos e Ministérios
Temos a bênção de contar com vários ministérios que são liderados e auxiliados por membros voluntários. A nossa Mocidade funciona às
noites de sábado e há uma participação média de
cem jovens. A liderança da Mocidade é auxiliada
por diversas secretarias, que todos os sábados
preparam uma programação bíblica de forma bem
descontraída, com estudos bíblicos, dinâmicas
de grupo, louvor, sketes, oração e testemunhos.
Nosso Departamento de Teatro desenvolve
durante o ano peças com finalidade evangelística,
mas também presta auxílio às atividades especiais da igreja, com dramas e sketes edificantes.
Louvor e Adoração
Deus tem dado à nossa igreja um excelente
grupo de irmãos que se dedicam à adoração
congregacional. Eles formam grupos que se revezam semanalmente, ficando responsáveis pelo
Culto Matinal, na abertura da EBD, e pelo Culto
Vespertino.
Nosso Coral, com uma média de cinqüenta integrantes, tem sido grandemente usado pelo SENHOR
tanto para exaltar ao nosso Deus em nossos cultos,
como também na edificação de nossos irmãos.
O Coral Infantil também está em crescimento
e cada vez mais tem participado das celebrações
de nossa igreja.
Retiros Espirituais
Desde cedo a nossa igreja percebeu o valor
de retiros espirituais para o crescimento,
edificação e comunhão dentro do corpo de Cristo.
Anualmente a própria igreja realiza um retiro de
casais, um retiro de jovens, um retiro de crianças
e incentivamos a participação de nossos meninos e meninas no retiro do Clube OANSE.
Programações Especiais
Em nosso calendário anual fazemos um planejamento temático bimestral e incluímos algumas programações que já são tradicionais em
nosso meio: Programação Especial de Carnaval
(semi-retiro ou uma super-produção evangelística

de teatro), Celebrando a Família, Escola Bíblia de
Jovens, Escola Bíblica de Férias, Dia de Ações
de Graça, Dia dos Vivos, Celebração e Comunhão de Natal, e Culto de Passagem de Ano.
Doutrinas
Nossa igreja tem perseverado em batalhar
pela fé que uma vez por todas foi entregue aos
santos (Judas 3). Temos discernido que a grande luta de nosso tempo é a fidelidade na Doutrina
da Separação Eclesiástica. Percebe-se na história que igrejas fiéis sucumbiram por deixar de lutar em sua santidade moral e eclesiástica. Foram
abrindo a guarda e deixando ser influenciadas aos
poucos pelo mundanismo e a pela forma relaxada de outras igrejas e organizações. Por isso,
mantemos vigilância em aplicar de forma bíblica e
equilibrada a doutrina da separação eclesiástica em
não cooperar ou trabalhar junto com igrejas, organizações e pessoas que não tenham as mesmas
convicções que temos em matéria de fé e prática.
Temos utilizado e procurado pôr em prática os 13
axiomas do livro Separação Eclesiástica, de John
E.Ashbrook, publicado pela Editora Batista Regular.
Conclusão
Esperamos no SENHOR que possamos continuar dependendo do Espírito Santo para irmos em
frente até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo.
Queremos perseverar em viver do inteiro agrado do
Senhor, crescendo em Seu conhecimento, servindo-O fielmente, sempre sendo agradecidos e dando-Lhe a glória. Nessas celebrações, inspirados em
Malaquias 3:16, erguemos um memorial e preparamos uma cápsula do tempo para ser aberta em
2019 (por nós, ou por quem ficar, caso o arrebatamento ocorra antes, se Deus quiser). Esse memorial
reflete nossa gratidão ao SENHOR e o compromisso desta geração com a Bíblia Sagrada. Deixaremos na cápsula do tempo cópias de Atas das assembléias de nossa igreja, retratos de membros de
nossa igreja com suas famílias, cartas de descrição
de nossa vida e de nossos sonhos e planos, números do Informissões, exemplares de jornais e revistas semanais (inclusive evangélicas), etc.
Se Deus quiser, estaremos deixando um testemunho de que até aqui servimos ao SENHOR, delimitamos bem as nossas fronteiras de doutrinas e
práticas, e afirmamos nosso comprometimento com
as verdades da Palavra de Deus. Oramos para que
prossigamos neste alvo até a vinda de Jesus Cristo, e que, se houver, outras gerações, eles respeitem e mantenham-se leais a estes princípios, por
lembrarem-se que Deus é fiel (1 Coríntios 10:13).

Então os que temiam ao SENHOR falavam uns aos outros; o SENHOR atentava e ouvia; havia um
memorial escrito diante dele para os que temem ao SENHOR, e para os que se lembram do seu nome.
Malaquias 3:16

NOTAS E NOTÍCIAS

em setembro           

RETIRO DA MOCIDADE
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Cristo é a resposta... Para os
Jovens e seus Conflitos
Examinai as Escrituras... são elas
mesmas que testificam de Mim João 5.39
9 a 12 de Outubro
Hotel-Fazenda em Chorozinho. Taxa de apenas
55 reais (incluindo transporte e quatro dias de
hospedagem completa, com
apartamentos com ar-condicionado).
Apenas 100 vagas. Faça logo sua
inscrição com a Cristina Mônica.
Observação: Avisar aos convidados
acerca dos trajes de banho.
Mulheres: maiô decente. Rapazes: calção.

L E M B R E T E : A Mocidade está promovendo
algumas atividades para ajudar aos jovens
quanto ao custo para irem ao Retiro, veja
quais são e colabore:
- LAVA-JATO (aos sábados), resposável: Claudinho.
Preços: Carro R$ 5,00 e Moto R$ 3,00.
- FEIRINHA (26 de setembro): a liderança da
Mocidade está recebendo doações de
qualquer material reutilizável tais como:
sapatos, roupas, utensílios domésticos,
produtos de beleza... tudo... Procure-nos!
RETIRO DE CASAIS
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O Cântico do Amor será o tema
deste ano (baseado no livro de
Cantares). O Pr. Gary Barber e sua
esposa Kátia trarão as mensagens.
Será nos dias 19 a 21 de novembro,
no Hotel Pousada DonAna, na Praia do
Presídio. A taxa é de 200 reais (aptos. sem ar
condicionado) e 240 reais (aptos. com ar
condicionado). Inscrições e poupanças já
podem serem feitas com o casal Ximenes e
Patrícia. Telefones: 259.3585 e 9999.9914.

Informissões
Boletim interno, semanal e gratuito da

IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA
TELEFONES DOS PASTORES:
PR. NOGUEIRA - 214.1412 e 9122.7979
PR. JOAQUIM VIEIRA - 294.1682 e 9995.9675
PR. LUIZ LINDOLFO - 214.1807
AVENIDA K, Nº 911 – PLANALTO DA BARRA
BARRA DO CEARÁ - FORTALEZA - CEARÁ
TELEFONE: 286.3330 - WWW.CRISTOEVIDA.ORG.BR

PROGRAMAÇÃO EVANGELÍSTICA
ESPECIAL  FERIADO 7 DE SETEMBRO  19H.
A engraçada história da família do Zeca
Tatu será a verdadeira transformação da
história de sua família! A apresentação desta
peça, numa grande programação
evangelística, no feriado 7 de setembro, será
grandemente usada por Deus para abrir os
olhos de muitos a fim de perceberem e crerem
no único
Senhor e
Salvador
Jesus
Cristo.
Comecemos
a orar e a
convidar
parentes e
amigos.

ATIVIDADES SEMANAIS DA IGREJA
DOMINGO
9 horas – Escola Bíblica Dominical:
Estudos bíblicos com classes para todas as idades
18 horas – Culto de Adoração ao SENHOR Deus

SEGUNDA-FEIRA
19 horas – Koinonia: Estudo bíblico
inspirativo e tempo de oração em grupos

TERÇA - F E I R A
19 horas – Tempo de Oração por Missões TOM: Breve devocional, informações de
campos missionários e oração em grupos
20 horas – Curso Bíblico Discipular

Q UARTA- F EIRA
19h às 21h30 – Curso Bíblico Discipular

Q U I N TA- F E I R A
17h30min às 22h – Curso Bíblico Discipular

SEXTA- FEIRA
17h30min às 22h – Curso Bíblico Discipular

SÁBADO
15 horas – Clube OANSE e Jovens Vencedores:
Atividade recreativa e de edificação espiritual
para crianças e pré-adolescentes
19 horas – Reunião da Mocidade: Programação
variada com estudos bíblicos, cânticos espirituais,
dinâmicas de grupo e atividades sócio-recreativas

