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HENRIQUE JORGE
DA FILHA ELEITA PARA A MAE ELEITA
“Ó profundidade da riqueza, tanto na sabedoria como do conhecimento de Deus!
Quão insondáveis são os seus juízos,
e quão inescrutáveis, os seus caminhos.
Porque dele, e por meio dele, e para ele
são todas as cousas. A ele, pois, a gloria
eternamente. Amém” (Romanos 11:33, 36).
É com Espírito de louvor e gratidão a Deus,
que a Igreja Fundamentalista Cristo é Vida se
congratula com a I. B. F. Cristo é Vida, nessa
data especial de aniversário. Nesses dois anos
de igreja, podemos olhar para os vinte e dois
anos da IBFCV, e pelo exemplo de fé e perseverança, dizer: muito obrigado!!! Todo serviço
prestado ao nosso Deus, não foi em vão, alegre-se IGREJA ELEITA. Continuem vigilantes
e firmes na fé, fugi dessa geração perversa,
apeguem-se cada vez mais aos princípios eternos da palavra do Senhor. E para não sermos
demasiadamente repetitivos vamos dizer só
mais uma vez, muito obrigado, por hoje sermos
também igreja, que por Deus tinha sido eleita.

SÍTIO SÃO JOÃO
Amada Igreja Mãe, neste dia especial
queremos agradecer ao nosso supremo
Deus por vossa existência e pelo legado
de fidelidade, amor e firmeza na prática da
magnífica palavra de Deus.
A Igreja Fundamentalista Bíblica Cristo é
Vida se orgulha de ser vossa filha, pois para
nós, vocês são exemplo de fidelidade aos
desígnios de nosso Deus.
Igreja, Ele vos ama, honra e supre vossas necessidades, porque vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de
propriedade exclusiva do nosso Deus.
Amada Mãe, Deus é honrado pelo vosso
trabalho e amor para com Ele. Pois vós não
têm deixado de proclamar as virtudes daquele
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. (I Pedro 2:9).
Nós vos amamos! Parabéns!!!
Com terno amor e afetuoso carinho.
Continua na última página.

AO REBANHO DE DEUS
– ROBERTO SANTOS –

Pequenas Histórias

constroem

Grandes IGREJAS
O que faz uma igreja ser Igreja?
Não pretendo aqui discorrer sobre a concepção teológica de Igreja. Não que isso não seja
importante. É. Mas já tratamos exaustivamente
sobre isso. Nesse aniversário de 22 ANOS quero fazer algo diferente. Lembrar os pequenos
detalhes, aqueles que quase passam desapercebidos e que fazem o cotidiano da nossa igreja.
E que nos fazem ser Igreja.
Em 22 ANOS temos uma longa história. Grandes eventos nos envolveram a todos. Mega
espetáculos contaram com o apoio de centenas
de irmãos. Centenas. Mas é no dia-a-dia, nas
pequenas coisas, que nossa história foi sendo
construída.
Para ilustrar tomo como exemplo a Larissa
Eloá. No dia 14 de Setembro de 1997 a Igreja foi
comunicada sobre seu nascimento. No dia 17
de dezembro de 2000 lá estava a menininha,
ingenuamente, levantando a mão e “votando
contra” o Relatório das Congregações levando
a igreja toda a rir do inusitado. Foram sete anos,
correndo, chorando ou nos alegrando com seus
sorrisos até que no dia 19 de setembro de 2004,
lá estava ela fazendo decisão e aceitando a Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida.
Marcante na vida dos nossos irmãos Fredson e
Ritinha, Larissa faz parte dessas coisas cotidianas que quase nos passa desapercebidas. Nascer e crescer em nosso meio tem se tornado
uma constante, e o sentimento de família vai se
fortalecendo. Crianças hoje, líderes amanhã.
Isso é Igreja.
Uma igreja em movimento, efervescente,
essa tem sido nossa marca. Quer fazer alguma
coisa? Pode vir. Temos espaço. Temos necessidades. Qual seu perfil? Qual sua chamada?
Qual sua vocação? Venha. Faça como a Glaudiane, que no dia 05 de dezembro de 2004 estreou no coral. Aliás, naquele dia o coral contou
com 48 vozes. Coral que, sobre a regência da

Jane, contara com apenas 14 irmãs e sete irmãos no dia 04 de fevereiro de 2001. E que chegaria a 30 vozes no dia primeiro de julho daquele
mesmo ano e a 49 no dia 30 de julho do ano passado. Envolvimento pessoal é uma das marcas
da nossa igreja.
Quem despontará nesse ou naquele ministério,
não sabemos. Quem diria que aquele casal discreto, Luciano e Helena, que, aceitando a Cristo no dia
22 de outubro do ano 2000, contribuiriam tanto em
tão pouco tempo? Sequer sabíamos do seu potencial e hoje não dá para imaginar a falta que fariam.
Aliás, será que Luciano e Helena lembram que
naquele dia o quadro internacional, envolvendo
Judeus e Palestinos, estava tão caótico como os
dias de hoje e que o Pr. Nogueira pregou sobre “A
revolta dos homens e a vitória de Deus”?
Muito antes disso, no dia 12 de fevereiro de 1995,
o Pr. Nogueira confidenciou conosco seus “sonhos”:
Livraria evangélica, missões transculturais, int
ernato para o CBD, cenáculo e carpintaria. Uma
confidencia simples que no dia 15 de outubro daquele mesmo ano levaria o Pr. Nilson a fazer uma
pregação falando de seu desafio missionário. Já no
dia 04 de abril de 1996 lá estávamos nós, como
Igreja, enviando uma equipe missionária para o
Alto Solimões. Quase seis anos depois do “sonho”, no dia 02 de dezembro de 2000, vamos
encontrar o mesmo Nilson trazendo seu Relatório
do Campo Missionário. Contando as bênçãos. Faremos o mesmo em relação a Israel? Desafios.
Como desafio, quem sabe, será a viagem do
Pr. Nogueira para Fernando de Noronha, compartilhada como sonho pessoal em 28 de novembro de 1999. Uma igreja é feita, também, de sonhos. Visualizamos, planejamos, concretizamos.
Igreja se faz, também, com up-grade. Volta e
meia somos brindados com bênçãos vindas de outras igrejas. Como as que vimos na agradável assembléia do dia 06 de julho de 2003 que deu as boas
vindas à família Cerqueira. E quantos Daniéis, Gláucias, Natans e Saras temos recebido ao longo desses anos. Pr. Joaquim e família chegaram, de malacuia-e-agregados, na assembléia do dia 15 de junho
de 1997. Quem por aqui chega soma-se a esse
esforço hercúleo de se construir uma família. Que o
diga a Dra. Izolda, que deu seu testemunho no dia
25 de fevereiro de 1995 e hoje – com família e tudo
– é presença constante entre nós.

E quanto às conversões aqui acontecidas?
Como as da Deborah, do Marcolino, que se decidiu publicamente no dia 04 de Outubro de 1998,
ou o David Leal em 19 de Março de 2000. Em 14
de Março de 2004 foi a vez do Levi. Todos se
juntaram à Valéria, Eleni e Vanúzia, que já haviam
se convertido em 27 de fevereiro de 1994.
Em meio a tantas conversões, uma está estreitamente ligada à minha família. Depois de uma
pregação maravilhosa a partir do texto do capítulo 10 do Evangelho de Marcos (46 a 51), o
pastor disse uma frase marcante. Adaptada à
realidade da minha esposa, Verônica, a frase ficou assim: “Evangelismo é uma ex-mendiga dizendo a uma outra mendiga onde encontrou Pão!”.
Ao lado dela, na noite daquele dia 28 de abril de
1996 estava uma amiga de trabalho, uma “mendiga” chamada Zildânia que se tornou, então, uma
“ex-mendiga”. Paciente, anos depois, viu o “esposo-mendigo”, Jocélio, encontrar também seu
quinhão de Pão.
Tantas conversões acabavam às vezes em
mega-batismos. Como aquele do dia 12 de Outubro de 1997 quando desceram às águas Jessé,
Carlito Jr., Sancha, Samuel, Átila, Ary, Stênia, Antonio Marcos, Aline, Felipe e Liamara.
Infelizmente, discretos como muitas conversões, são os lamentos também. Quantos por aqui
passaram e não souberam a importância desse
Pão. Lembro-me de um certo Ricardo, dono da
papelaria onde fotocopíavamos o Informissões.
Esteve conosco no dia 08 de Julho de 2001, sensibilizou-se, mas não ficou. No ano passado, ainda jovem, teve sua vida ceifada. Não sabemos
como foram seus últimos dias, da mesma forma
que não sabemos como ficarão a Dona Iraídes,
Érica e Cíntia, esposa e filhas do inesquecível Sr.
Abud, que o Senhor tomou para Si em 19 de setembro de 1999. Quem sabe não nos surpreenderemos no céu? Uma Igreja é feita assim, de
expectativas, alegrias e lamentos.
Falta-nos espaço para tantas cotidianidades.
Poderíamos nos estender falando sobre as apresentações de crianças, tão corriqueiras quanto
importantes. Lázaro e Socorrinha apresentaram
Ester em 20 de Julho de 2003; no dia 01 de Setembro de 1996 Wenderson foi apresentado por
Jacson e Ismênia e eu mesmo apresentei a Jordana em 08 de Julho de 2001.

Falta-nos espaço
para tantas lembranças
rotineiras, como a
queda do Osteval Filho ao estrear
como pregador
(18/05/997); o lançamento da reforma da Palhoça (24/06/98); a viagem
do Linhares para Campinas e do Antonio Marcos
para Piracicaba (ambas em 21/07/03); o tradicional altruísmo na nossa amada irmã Elza Mita na
inauguração da Congregação do Pecém (12/06/
98); a primeira reunião do Alexandre Aquino como
Diácono (07/02/04); o retorno do Pr. Nogueira
após sua operação de hérnia (23/02/97) e o testemunho da irmã Lucinha do Carlito ao louvar a
Deus pelo livramento da Paulinha depois de receber, por engano, 40 gotas de Berotec (27/12/00).
Igreja se faz assim, de pequenas lembranças,
pequenos envolvimentos, pequenos milagres, pequenos começos. Um desses pequenos começos
me é muito grato. Foi no aniversário da Igreja há
nove anos que conheci o Pr. Manuel de Deus. Ele
foi o preletor em 02 e 03 de Agosto de 1997. Esse
amado irmão não só tem sido um fantástico exemplo para mim de servo fiel do SENHOR, como
nos abriu as portas para uma verdadeira ponte
com a cidade de Pedra Branca. Foi a partir dos
desdobramentos do aniversário da igreja naquele ano que conheci a família do Dr. Juarene e
estreitei meus laços com essa cidade serrana de
tanta importância atualmente em minha vida.
O objetivo deste texto não foi relembrar TODOS os pequenos detalhes da nossa história
nesses 22 anos. Isso seria impossível. Não fique envaidecido demais se foi citado nem entristecido se foi omitido. Só quis destacar por
amostragem como nossa história é construída
cotidianamente. Não trabalhamos para aparecer, trabalhamos para o SENHOR. E ELE disso
não esquecerá (cf Hebreus 6:10). Como disse
o Pr. Davi de Lima Gino, em 12 de Abril de 1997,
quando compartilhou conosco suas Lições que
Deus, a Vida e os Homens lhe ensinaram: “Melhor mesmo é trabalhar para DEUS, pois os homens não têm memória nem gratidão”.
A todos os visíveis e invisíveis trabalhadores da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é
Vida, parabéns pelos NOSSOS 22 ANOS!

PECÉM
PARABÉNS IGREJA!
A congregação do Pecém parabeniza a Igreja Fundamentalista Batista Cristo é Vida pelos seus 22 anos de
existência, ao passo que se sente honrada e mui agradecida por fazer parte desse trabalho como fruto de sua dedicação, amor, oração, sustento, através de missionários
que aqui nos foram enviados.
Sempre louvamos a Deus pelo zelo com que esta
Igreja tem demonstrado com a sã doutrina e o que destina-se na obra missionária. Sabemos que missões está
no coração desta Igreja. Nossas orações são para que
mantenhamos sempre firmes e inabaláveis na obra do
Senhor (I Coríntios 15:58).
Queremos expressar nossa gratidão com muita alegria. “Alegrei-me, sobremaneira, no Senhor porque, agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado; o qual também já tínheis antes, mas vos faltava oportunidade.” Filipenses 4:10.
Com Amor. Pr. Clayton.

SÃO GONÇALO
Nestes 22 anos da nossa I. B. F. Cristo é Vida muito nos
alegramos por podermos comemorar juntos mais um ano de
vitória da amada Igreja. Como congregação afilhada queremos agradecer todo o apoio recebido e rogamos a Deus que
nos permita continuar lutando unidos pela fé que uma vez
por todas foi entregue aos santos (conforme Judas 3).
Confiamos que Deus nos dará perseverança em meio
as lutas e que a nossa fé fundamentada nas sagradas escrituras nos permita permanecer firmes e inabaláveis e que no
ano vindouro se Jesus não voltar, possamos juntos mais
uma vez comemorarmos mais um ano de lutas e vitórias com
nossa amada Igreja.
Diácono José Hercúles.

TAÍBA
Sabemos que servir a Deus por alguns dias pode ser
fácil, servir a vida toda é outra história. Ficamos felizes que
aos 22 anos a IBF Cristo é Vida tem perseverado diligentemente pela fé. Que nos dá certeza da fidelidade do Senhor
para com as suas promessas.
Agradecemos ao Senhor porque esta igreja, além de se
manter fiel aos princípios da fé cristã, tem sido um instrumento nas mãos Dele para restaurar vidas e famílias edificandoas na verdade. Rogamos a Deus que nos permita continuar
servindo-o e que a I. B. F Cristo é Vida continue no compromisso de dá frutos e alegrias ao nosso Senhor Jesus.
Evangelista Francisco Nogueira.

PR. JOSÉ BARBOSA
Nas comemorações aos 22 anos de organização eclesiástica da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, externamos o nosso mais sincero e amoroso abraço fraternal
e o nossos mais profundos agradecimentos por tudo que
esta tão Amada Igreja tem feito em nosso favor e o de minha
família, mesmo diante de seus momentos difíceis, tendo nos
seus projetos a prioridade fidelíssima por Missões. Sede firme, Amada Igreja, “sabendo que, o Senhor, o vosso trabalho
não é vão”, e sempre esteja no ideal de batalhar “pela fé que
uma vez por todas foi entregue aos santos”. Parabéns!
Pr. José Barbosa de Sena Neto e família - missionário.

ARATURI
VINTE E DOIS ANOS DE CONFLITOS
Se alguém dissesse que essa igreja merece apelido de
pessoas que estão sempre em pé de guerra; que seus crentes estão sempre armados contra tudo e todos; ou ainda que
eles procuram para imitar uma pessoa que sempre esteve
envolvido nos mais sérios conflitos do mundo, eu diria como
os tabeliões quando aferem um documento certifico, participo, dou-lhe fé. Ora, a própria Bíblia não diz o mesmo? Ela
não chama os crentes de soldados prontos para a batalha?
Há pessoa que enfrente mais conflito que soldados em guerra? A Bíblia não incentiva os crentes a batalharem pela fé
dada aos santos? E não é verdade que a maioria esmagadora dos crentes querem imitar seu Senhor e Mestre que
enfrentou todos os mais sérios conflitos do mundo e os venceu? E não é verdade que os crentes usam a Bíblia como
arma contra o mal no mundo e em suas vidas, bem como
para ter bons relacionamentos os outros? (2 Timóteo 2:3-4;
1 Coríntios 9:26-27; Romanos 8:32; Hebreus 12:2).
Ter enfrentado conflitos e os vencido não é o motivo
dos festejos dessas noites? Foi exatamente isso que fizemos durante esses anos todos. É por isso que estamos aqui firmes e fortes prontos para vencer outros tantos conflitos em nome de Jesus.
Pr. Luiz Flor.

MORADA NOVA
SAUDAÇÕES EM CRISTO!
“Vê que proponho, hoje, a vida e o bem, a morte e o
mal; se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que
ames o SENHOR, teu Deus, andes nos seus caminhos,
e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e
os seus juízos, então, viverás e te multiplicarás, e o SENHOR, teu Deus, te abençoará na terra à qual passas
para possuí-la.” Deuteronômio 30:15-16
Gostaria de ressaltar a beleza desta promessa de Deus
a Israel, e dizer que estamos felizes em saber que a amada
Igreja tem nesses 22 anos de vida procurando andar com
zelo, amor e dedicação nos caminhos do Senhor. Conforme
Deuteronômio 30:15-16, Deus recompensaria Israel por sua
fidelidade com vida e crescimento, podemos também observar na vida da amada Igreja o quanto Deus tem abençoado,
dando vigor e até filhas e netas das quais nós somos uma,
somos felizes por fazer parte dessa grande família e oramos
para que a amada Igreja aumente em zelo vigor e amor a Deus.
Feliz aniversário! Pr. Evaristo.

HOTEL DON’ANA
Nós, funcionários do hotel Don’Ana, parabenizamos a
IBF Cristo é Vida pelos 22 anos de bênçãos, e agradecemos ao SENHOR Deus pela vinda dos irmãos para o Iguape trazendo-nos o evangelho de Cristo e a sua sincera
amizade. Louvamos ao SENHOR por suas vidas!
Hotel Don’Ana - Iguape - Ceará
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