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IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA

A MOCIDADE FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA
e a MISSÃO BRASILEIRA MESSIÂNICA - MBM
convidam a todos que sabem do dever bíblico
de fazer missões aos descendentes de Abrãao
para fazerem o curso de
MISSÕES JUDAICAS – MÓDULO II
Mordomia das Épocas

EBJ – ESCOLA BÍBLICA DE JOVENS
25 a 28 de JULHO (terça a sexta) – às 19 HORAS
(Maiores informações nas Notas e Notícias – Página 4)
Haverá EBF para as crianças simultaneamente!

– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

RETIRO DE JOVENS – PEDRA BRANCA-CE

TRÊS VERSÍCULOS E TRÊS CÂNTICOS
Nossa proposta era ousada: Ir com 50 jovens à
Pedra Branca e juntos realizarmos um treinamento
evangelístico e missionário. Contamos que Deus
abençoaria o trabalho do Grupo Grão de Mostarda, da Liderança de nossa Mocidade e de jovens
voluntários e dispostos a fazer a vontade de Deus.
Fomos ao todo 56, e lá nos unimos com mais 16
jovens da Igreja Bíblica de Pedra Branca. E foi
mesmo uma grande experiência de evangelismomissões, prova de caráter cristão e alegria de comunhão. Por isso escolhemos três versículos e cânticos para testemunharmos essa bênção de Deus.
Bênção 1: Experiência de Evangelismo e Missões
Texto Bíblico: “E, começando por esta passagem
da Escritura, anunciou-lhe a Jesus” - Atos 8:35.
Cântico: Refrão de “Tua Missão”:
“Por isso devo eu e você
Falar desse Deus à tanta gente
Que ainda não O conheceu
Levanta agora, E sem demora,
Vai cumprir tua Missão”
Comentário: Os nossos jovens chegaram na sextafeira para sábado, às 2 horas da madrugada, bem
cansados. Mas pela manhã tivemos estudo bíblico e
treinamento evangelístico até ao meio-dia. Almoçamos e, à tarde, em oito equipes com dois jovens de
Pedra Branca e uma média de seis jovens de nossa
igreja, fizemos evangelismo pessoal em oito bairros
(Santa Úrsula, Prainha, Santa Maria, Posto II, Boa
Esperança, Bom Princípio, Riso do Prado e Centro).
À noite realizamos o Culto Evangelístico na ginásio
do colégio da Igreja Bíblica. Houve a participação do
coral da igreja de lá, cânticos de evangelismo, testemunho, skete evangelística e mensagem bíblica.
Muitas pessoas que foram evangelizadas à tarde foram, toda a igreja compareceu, e foi um momento
muito especial: uma verdadeira cruzada evangelística.
Bênção 2: Prova de Caráter Cristão
Texto Bíblico: “Sabemos que todas as cousas
cooperam para o bem daqueles que amam a
Deus...” - Romanos 8:28.
Cântico: “Quando as coisas não acontecem do
jeito que eu quero...”
Comentário: Havia planejado uma caminhada
ecológica e um banho de cachoeira com os jovens, no domingo, após o devocional. Bem cedo
fui com um rapaz de lá (Kiko) e o Dr. Juarene para
examinar a estrada e avaliar a segurança. Fomos
até um trecho por onde um carro poderia passar
(estava bom, apenas com muito mato nas margens
da estrada carroçal). O rapaz me garantiu que de lá
nós levaríamos uma meia-hora de caminhada até a
cascata. Tudo bem. Dei dinheiro para ele comprar
milho verde para fazer uma surpresa e comermos
milho assado e cozido durante o banho.

Contudo, deu tudo errado. Ao sairmos, tanto
nosso guia como o motorista do pau-de-arara disseram que conheciam um caminho melhor. Mas,
era pior: mais difícil, mais cheio de mato e muito
mais longo. E a caminhada, que era para ser de
meia-hora, tornou-se em uma hora e meia... E o
milho desapareceu... Na volta estávamos com fome
e com sede. Nas pequenas casas que encontrávamos à beira do caminho, cheguei a oferecer 15
reais por uma banana. Inútil, pois não havia nada.
E, quando encontramos a cachoeira, já era hora e
voltar. Somente eu e mais cinco viram a Cachoeira
do Infernim (esse é realmente o nome dela)! O
resto teve que voltar, mesmo quando só faltavam
uns dez minutos para chegar àquele “paraíso”.
Resultado: Viajamos, ao todo, ida e volta, de carro
uma hora, e caminhamos umas três horas, não tomamos banho de cachoeira e nem comemos milho.
Todavia, em todos havia a compreensão, o espírito de aventura, a força de enfrentar desafios e
solidariedade em ajudar uns aos outros. E apesar
da fome e do cansaço, em nenhum momento houve
murmuração (só o “desejo” de linchar o nosso guia,
mas passou rápido e de forma bem humorada).
O Dr. Juarene (que ainda não é crente) me
confidenciou que ficou impressionado com a atitude exemplar de nossos jovens!
Nossos jovens provaram, na prática, que “é
fácil sorrir quando a gente acredita que Deus
toma conta de nossa vida”!
Bênção 3: Alegria de Comunhão Bíblica
Texto Bíblico: “Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!” - Salmos 133:1.
Cântico: “Rineh matôv vu-manaim chev-taim gamiah”
Comentário: A Mocidade da Igreja Bíblica de Pedra
Branca deu uma aula de hospitalidade, de amor
cristão, de verdadeira cooperação fraterna e organização primorosa. O Salmo 133:1 diz que a comunhão é boa e agradável. Duas coisas difíceis de unir.
Boa é o que é proveitosa, útil, edificante e saudável.
Agradável é o que satisfaz e dá prazer. É difícil unir
as duas coisas neste mundo tenebroso. Geralmente o que é bom, no sentido de ser útil e proveitoso,
não é agradável, como os remédios, por exemplo. E
o que é agradável, geralmente não é edificante,
como uma comédia. Porém, a Bíblia diz que a comunhão bíblica com os irmãos é boa e agradável. E
vimos isso em Pedra Branca. Foram dois dias de
cumprimento da Missão, demonstração poderosa
de testemunho bíblico e muita alegria entre os irmãos, inclusive os três recém-convertidos do Iguape, do Hotel Don’Ana (Marcela, Wellington e Mário)!
Por tantas bênçãos, estamos aprendendo em
nosso dia-a-dia que podemos realmente fazer a
nossa vida valer a pena!
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BOA COMUNHÃO
Ó COMO É BOM , COMO É SUAVE A UNIÃO,
DESFRUTAR DO CONTATO, DA AMIZADE
LOUVAR A DEUS NA COMPANHIA DE UM IRMÃO
E FAZER NA SIMPLICIDADE A MAIS NOBRE COMUNHÃO.
COMUNHÃO COM GENTE BOA, GENTE FINA,
SERVOS DE CRISTO, GENTE DE VALOR,
CUJA AVALIAÇÃO MERO POETA, POBRE RIMA
ESTÁ AQUÉM DA DESCRIÇÃO;
MAS NÃO É, CONFESSO, ESCASSEZ DA INSPIRAÇÃO,
É A NOBREZA DO OBJETO, QUE ANIMA, QUE ALEGRA.
COMUNHÃO COM GENTE ALEGRE, POVO DECENTE
IRMÃOS DO PEITO, AMISTOSOS,GENTE LEGAL, POVO TEMENTE
NÃO OS CONHECE BEM ESTE POETA, MAS, SENSÍVEL
PERCEBE QUE É INJUSTO OBSTRUIR A POESIA,
EXIMIR-SE DE FALAR NESSES IRMÃOS
DE MUITO AMOR, DE MUITA FIBRA,
GENTE QUE CONOSCO CAMINHA NESSA JORNADA, NESSA LIDA,
CIENTE QUE CRISTO É O CAMINHO, É A VERDADE,
CRISTO É VIDA.

ISRAEL Cremos nas
Promessas
de Deus
ROMANOS 10:1
TEMA

DO

MÊS
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JULHO

A HISTÓRIA DE ISRAEL – Parte II
III - O ÊXODO
José, o décimo-primeiro filho de Jacó foi vítima
de seus irmãos mais velhos e levado para o Egito.
Mas a bênção de Deus estava sobre José, que
foi sempre fiel ao SENHOR Deus, e tornou-se
uma espécie de primeiro-ministro de Faraó. Através de vários acontecimentos e devido uma grande fome que reinou em todo o mundo, a família de
Jacó (umas 70 pessoas) desceu para o Egito
(1876 a.C.). Tendo recebido uma terra muito boa
(Gósen), ao norte do Egito, eles se acomodaram.
José morreu, e mudaram-se faraós e dinastias.
E, conforme predito em Gn 15:13, o povo de Israel se tornou escravo no Egito.
Mas o SENHOR Deus não criou aquele povo
para a escravidão. Por isso, depois de 430 anos
no Egito (entre os quais, uns 360 anos de escravidão – 1805 a 1445 a.C.), Deus levantou Moisés
para liderar a saída do povo de Israel do Egito
para a Terra de Canaã (600 mil homens, num total
de 2 milhões de pessoas).
A história de Moisés é dividida em três perío-

JOÃO PAULO,
um jovem
de Pedra Branca,
escreveu e leu para
nós essa poesia
de sua autoria.

dos de 40 anos, morreu com 120 anos, no Monte
Nebo, na faixa oriental do Mar Morto. Até 40 anos
viveu no Egito, quando, ao tentar ajudar os hebreus, assassinou um egípcio e teve que fugir. Por
40 anos morou exilado em Midiã e constituiu família
até que foi chamado por Yahweh para liderar o
êxodo. Por 40 anos guiou o povo de Israel no Sinai.
Com 10 pragas tremendas e a travessia do
mar Vermelho, o SENHOR Deus revelou o Seu
poder e o Seu propósito de forma incontestável.
Agora eram um povo, tinham a promessa da terra
(território), mas faltava-lhes a instituição de governo, organização política, social e, principalmente, espiritual. No Monte Sinai (também chamado
de Horebe e Monte de Deus), o SENHOR fez
com eles uma aliança, baseada em Sua graça,
que incluía mandamentos, exigia santidade e apresentava Suas disciplinas e maravilhosas promessas. O povo passou a ter leis religiosas, sociais e
civis. Tinham também o sacerdócio, o Tabernáculo e as festas comemorativas e proféticas.
O pacto revelava, além do Seu caráter santo,
a graciosidade e a misericórdia de Yahweh-Deus.
A geração adulta que saiu do Egito mostrou-se
ingrata, murmuradora, rebelde e saudosista do tempo da escravidão egípcia. Por isso tiveram que peregrinar por 40 anos no deserto do Sinai sem entrar
na Terra Prometida. Somente os filhos daquela geração (também em torno de 600 mil homens) sobreviveram e conquistaram Canaã (e, como exceção,
Josué e Caleb – os dois espias fiéis). É por isso que
Moisés, quase 40 anos depois de ter passado a Lei
ao povo, a repetiu de forma contudente em vários
discursos, às vésperas de sua morte e da entrada
daquela nova geração na terra prometida por
Yahweh-Deus. Essas palavras e profecias estão
registradas nos últimos capítulos de Deuteronômio.
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AGENDA DE JULHO

AÇÕES DE GRAÇA

20 e 21 - Festival C. S. Lewis - Filmes e Palestras
» (quinta-feira) 19h: A VIDA DE C. S. LEWIS
» (sexta-feira) - 19h: A OBRA DE C. S. LEWIS
» 21h - Vigília de Oração e Churrasco.
22 - Mocidade - Celebração do Mês
25 a 28 (terça a sexta) – Escola Bíblica de Jovens – EBJ – 2º Módulo do Curso de Missões Judaicas, da Missão Brasileira Messiânica: MORDOMIA DAS ÉPOCAS.
25 a 29 (terça a sábado) – Escola Bíblica de
Férias – EBF – ocorrerá paralelamente a EBJ.
29 e 30 - (sábado e domingo) – Celebração dos
22 anos de fundação da I.B.F. Cristo é Vida.

1) Ações de Graça: Pelos bons resultados dos
exames da Dona Iolanda; Pelos bons resultados
dos exames da Lúcia Marculayne; Pelos bons
resultados dos exames do pai da Gina.
2) Ações de Graça: Pelo semestre do CBD; Pela
oferta de 500 reais que chegou na hora certa e
compramos cimento no preço antigo; Pela Noite
dos Enamorados; Agradeçamos a Deus pela aprovação da Paula (primeiro lugar), Danilo (primeiro
lugar) e Lívio Rafael (quinto lugar) no Concurso
de Agente de Saúde.
3) Ações de Graça: Pela EBEC – lideranças e
crianças alcançadas; Pelo parto da Adriana (do
Ricardo) e pelo nascimento do Lívio Gabriel; Pelo
parto da Marly (do François) e pelo nascimento
do Samuel; Pela homologação dos concursos dos
irmãos: João de Deus, Fredson e Josiel.
4) Ações de graça pelo Retiro de Jovens: Proteção de Deus e a bênção do SENHOR neste treinamento de Evangelismo em Pedra Branca.
5) Ações de graça pelas consolações do SENHOR Deus à família do Cláudio Franco, Eliane
e a pequena Claudiane, diante do falecimento do
ISAQUE. Deus nos permitiu passar poucos anos
com o Isaque, mas o amor por ele suplantou a
escassez de tempo, e sua debilidade física serviu
para fortalecer nossos sentimentos. Nesses momentos de tanta saudade, resta-nos a consolação do justo e piedoso Jó que disse: “O SENHOR
o deu, e o SENHOR o tomou; bendito seja o nome
do SENHOR” (Jó 1:21).

CURSO DE MISSÕES JUDAICAS - CMJ
Começaremos no DIA 25 (terça-feira), às
19 horas o Segundo Módulo do Curso de
Missões Judaicas, da Missão Brasileira
Messiânica. Esta segunda etapa tratará de
Mordomia das Épocas, ou seja, a Doutrina
das Dispensações Bíblicas. Taxa de Inscrição
(com direito à apostila) –
R$ 20,00 (vinte reais).
Haverá prova e certificado do Segundo Módulo da Missão Brasileira Messiânica - MBM.

PREGADORES EM SÃO GONÇALO
A cada fim de semana está indo um membro
da liderança de nossa igreja para pregar no Culto
à noite em nossa Congregação de São Gonçalo.
JULHO
Dia 02 - Pr. Luiz Flor
Dia 09 - Diácono Roberto Santos
Dia 16 - Ailton Leite
Dia 23 - Diácono Marcus Antônio
Dia 30 - Diácono Hércules
AGOSTO
Dia 06 - Pr. Luiz Lindolfo
Dia 13 - Diácono Lilico (Pecém)
Dia 20 - Diácono Alexandre Aquino
Dia 27 - Diácono Hércules
SETEMBRO
Dia 03 - Pr. Clayton (Pecém)
Dia 10 - Victor Bruno (Lemuel) e
Karlos Cunha (Gideão)
Dia 17 - Pr.Eduardo
Dia 24 - Diácono Luiz Cláudio
Lembrando que o culto em São Gonçalo começa às 18h, e que qualquer mudança ou troca de
data, deve ser comunicada ao Pr. José Nogueira.

22 ANOS - ANIVERSÁRIO DA I.B.F. CRISTO É VIDA
DIAS 29 e 30 de JULHO (sábado e domingo)
Celebraremos 22 anos de fundação da I.B.F.
Cristo é Vida com dois cultos de
Ações de Graça ao SENHOR.
Tema:
Crescendo com a Igreja
- Efésios 4:15
Preletor:
Pr. Davi de Lima Gino

Informissões
Boletim interno, semanal e gratuito da

IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA
DIACONIA DE COMUNICAÇÃO
DIACONIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MARKETING
AV. K, Nº 911 - PLANALTO DA BARRA - FORTALEZA - CE
TELEFONES
IGREJA: (85) 3286.3330 - PR. JOSÉ NOGUEIRA: 8841.3710
PR. JOAQUIM: 9995.9675 - PR. LUIZ LINDOLFO: 8875.9719
www.cristoevida.com
TIRAGEM: 450
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