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As Quatro Bases do
Compromisso de Fé por Missões
1

O Compromisso de Fé por Missões deve ser feito de acordo com a
fé de cada um. Esta primeira Base estabelece que Deus é Quem vai
suprir. Nós entramos com a fé e Deus com a Sua providência. Planos de
pagamento são feitos na base do que temos e nas possibilidades de nossa
renda. Compromisso de Fé por Missões é a vontade de participar mais
da obra missionária, apoiando-a financeiramente. Nós não temos tanto!
Porém, Deus tem. Se Ele me der, serei fiel em repassar para Missões.
Compromisso de Fé por Missões é um assunto entre o crente e
Deus. Ninguém 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 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!
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. 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.
O Compromisso de Fé por Missões capacita todo crente a ter
uma parte importante no cumprimento da Grande Comissão. A
ordem de Jesus é para que a igreja vá ao mundo pregar o Evangelho
(Mateus 28:18-20). 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 para que haja suprimento para
os missionários e recursos para a obra de Missões.
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MISSÕES O
EU PARTICIP
Com ajuda de Deus e dependendo exclusivamente dEle, faço o
meu Compromisso de Fé, pois creio que assim estarei dando uma
crucial ajuda no envio e sustento de nossos missionários para a
proclamação do Evangelho a todas as nações!
Nome: _______________________________________________
Compromisso Mensal: _ _________________________________

Igreja Batista Fundamentalista Cristo
www.cristoevida.com
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Deus

– Pr. José Nogueira –

O SUPREMO CHAMADO DE JESUS
“E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai
o Evangelho a toda criatura”
Marcos 16:15

I

EM MISSÕES O SENTIDO PESSOAL PRECEDE
A MISSÃO AO MUNDO

A ordem foi dada aos que já tinham se convertido a Cristo. Portanto, a vinda do Reino entre todos os povos começa sempre a partir
de um movimento particular antes de chegar às massas. Começa
a partir de um coração que passa a conhecer o Senhor Jesus, é
atraído por Sua Graça e rendido à Sua Salvação Eterna.

II

EM MISSÕES HÁ UMA ÍNTIMA RELAÇÃO DA FÉ COM
TODAS AS IMPLICAÇÕES PARA A VIDA DO QUE TEM FÉ

Não fomos chamados simplesmente a converter as nações
mas sim a viver a fé que pregamos. É o que mostra-nos 1 Coríntios 4:9 quando o texto afirma que os “apóstolos” (representando
o movimento missionário) eram postos em “último lugar”, como
se “condenados à morte”. E termina dizendo que “nos tornamos
espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens”.

III

EM MISSÕES NÃO HÁ MEIO TERMO

A ordem foi para que os crentes fossem pelo mundo inteiro e
pregassem a todos, pois no Reino de Deus não há neutralidade. O
verso 16, de Marcos 16 esclarece isso: “Quem crer e for batizado
será salvo; quem, porém, não crer será condenado”

IV

EM MISSÕES A ORDEM DO SENHOR NO AVANÇAR
DO SEU REINO IMPLICA EM TRANSPOR BARREIRAS

1 - Desafio Étnico: Há no mundo atual 2.227 grupos étnicos
distintos sem qualquer presença missionária ou conhecimento do
evangelho. Pressupondo que já entramos nas áreas mais abertas
política, linguística, geográfica e culturalmente, podemos entender
que estes 2.227 Povos Não Alcançados não são “mais” 2.000
grupos sem o evangelho, porém os mais resistentes em toda a
história do Cristianismo.
2 - Desafio Lingüístico: Há hoje 6528 línguas vivas. 336 possuem a Bíblia completa, 928 o Novo Testamento completo e 918
grandes porções bíblicas, ou seja a Palavra está presente em
2212 línguas. Deixa-nos com mais de 4.000 línguas, minoritárias
e faladas por apenas 6% da população mundial, sem nada da
Palavra de Deus.
3 - Desafio Missiológico: Hoje, desde que Ralph Winter primeiramente listou os 13.000 povos não alcançados nos anos 80, este
número baixou para 2.227 e há quem pense que é ainda menor.
Contudo, tem se percebido a diminuição do envolvimento e pouco
desenvolvimento nos últimos anos.
Portanto, entendendo a ordem de Jesus Cristo, e testemunhando no Livro de Atos e na História de Missões como os fiéis
discípulos obedeceram, só nos resta uma conclusão: Cumprir a
ordem de Jesus Cristo deve ser a razão de nosso viver!

TEOLOGIA DE MISSÕES
SOBRE A GRADAÇÃO
DE SOFRIMENTO NO INFERNO
PROVÉRBIOS 24:11-12
A Bíblia deixa bem claro que haverá sofrimento eterno
para os incrédulos. Então, duas coisas já são bem claras na
Palavra de Deus:
I. O Estado de Sofrimento Pós-Morte - Mateus 10:27-33.
Há, portanto, sofrimento e dor depois da morte para quem
rejeita a Cristo.
II. Outra coisa, se refere ao tempo: é eterno Marcos 9:43-48.
Mas, também, algumas passagens falam de gradação: mais
ou menos sofrimento ou dor conforme a justa retribuição de
Deus por causa dos pecados. Ou seja, uma dona de casa que
rejeitou a Cristo vai para o inferno, lugar de eterno sofrimento.
Hitler também foi, mas seus sofrimentos serão ainda piores.
1 - Hebreus 10:29 fala de mais severo castigo para aqueles
que blasfemam, que desprezam com zombaria o que que
Cristo fez pela salvação do homem...
2 - É o mesmo princípio estabelecido em Lucas 12:47-48.
O homem será julgado em conformidade ao privilégio que
teve de ouvir.
3 - Talvez a passagem mais significativa, e que estabelece
de forma definitiva a maior severidade de pena para os que
mais rejeitam o Evangelho, seja Mateus 11:22-24 (Sl 62:12;
Jr 32:19 Ez 18:30-32)
4 - Esta foi a exortação de Jesus quanto à Sua Segunda
Vinda - Mateus 16:27 e Apocalipse 20:12.
5 - Pedro, em 2 Pedro 2:21-22, também falou que era melhor nunca ter ouvido do que rejeitar o que ouviu.
6 - Os hipócritas não foram poupados desse juízo mais
severo - Marcos 12:40 e Mateus 23:14-15.
Portanto, a Bíblia Sagrada estabelece que todos os homens
que não crerem em Jesus Cristo como único Senhor e todosuficiente Salvador pessoal de suas vidas, não crendo em seu
interior e, portanto, não confessando-O com a boca, isto é,
publicamente, serão condenados à eternidade de sofrimento e
dor, sem esperanças. E que estes sofrimentos serão em maior
intensidade em conformidade com o privilégio que tiveram em
vida de ouvir o Evangelho e segui-lo.
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MISSÕES
OREMOS POR TRÊS PROJETOS
“Alegrei-me sobremaneira no Senhor porque, agora, uma vez
mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado;
o qual já tínheis antes, mas vos faltava oportunidade.”
Filipenses 4:10
A I.B.F. Cristo é Vida participa do cuidado desses três Projetos
Missionários. Dois deles não são trabalhos originados aqui e os
missionários com seus familiares não são membros de nossa
igreja (Pr. Geraldo Fonseca e Dr. Carlos Heron). O Projeto Israel
(Roberto Kedoshim e família) vai se iniciar de forma oficial apenas
no fim do ano, quando a Família Kedoshim se transferirá para São
Paulo a fim de fazer o Curso de Missões Judaicas, pela MBM (Missão Brasileira Messiânica) e o Curso de Liderança da APEC.
Em nossa Conferência Missionária de Conservação de Frutos,
apresentamos esses missionários e seus planos. Nossa igreja
está investindo para cooperar com eles, pois estamos conscientes das dificuldades que eles passam para cumprirem fielmente
o mandato missionário. Participamos no espírito missionário
da igreja de Filipos em relação ao chamado do apóstolo Paulo,
quando este disse: “Todavia fizestes bem, associando-vos na
minha tribulação” (Filipenses 4:15).
Gostaríamos que você os conhecesse também e buscasse a
direção de Deus no sentido de associar-se com esses missionários em apoio de oração e financeiro:
DR. CARLOS HERON: É formado em
Odontologia, mas tem dado tempo integral ao seu preparo teológico-ministerial
no Seminário Batista do Cariri (SBC), em
Crato, Ceará. Tem a visão missionária de
alcançar a etnia Wolof em Senegal. Dr.
Heron tem em seu projeto a conclusão
de seu curso Teológico em 2008. Em 2009, pretende fazer o Curso de
Liderança da APEC e levantar seu sustento para o trabalho em Senegal.
Você pode associar-se com Dr. Heron em oração e com ajuda financeira
para o período de seus estudos ministeriais, no SBC.
PR. GERALDO FONSECA: Continua seu
trabalho missionário na Colômbia, onde tem
dedicado esforços para fundação de igrejas
e preparo de lideranças pastorais. É missionário junto às Igrejas Batistas Regulares.
A Colômbia é o único país da América do Sul
que está na lista da Missão Portas Abertas
dos 50 países que mais perseguem o Evangelho. Você pode ser um associado
da Família Fonseca, em oração e sustento para o trabalho missionário.
ROBERTO KEDOSHIM: Tem a intenção
de iniciar seu preparo missionário transcultural, de forma integral, no início de
2008. Farão primeiramente o Curso de
Liderança da APEC (janeiro a março de
2008), e depois o Curso de Missões Judaicas, na Missão Brasileira Messiânica, de
São Paulo. Os planos incluem trabalhar como missionário na cidade de
Ramla, em Israel, em 2009. Você pode se comprometer a orar pelo Projeto Israel e ajudar a Família Kedoshim na manutenção de seus estudos
missiológicos em São Paulo.

MISSÕES LOCAIS:
Morada Nova - CE

Oremos pelo
Pr. Evaristo & Família

E

stamos felizes por poder
participar da obra de Deus
como cooperadores (I Co 3:9),
na seara do Senhor na região do
sertão central, em Morada Nova.
Chegamos aqui no ano de 2000, para auxiliar nos trabalhos do perímetro
irrigado, em um setor agropecuário, no inicio dávamos assistência aos finais
de semana e durante três anos ficamos viajando aos sábados e voltando
aos domingos para Fortaleza, pois ainda trabalhávamos secularmente. Em
2001 comentei com o Pr. José Nogueira a necessidade de me aprofundar
nos estudos das Sagradas Escrituras, então comecei a estudar no SIBIMA e
posteriormente no CBD. Em agosto de 2003, Josué (primeiro filho) estava com
um ano de idade e as viagens semanais ficaram muito cansativas e dificultosas
por conta de sua saúde, então decidimos depois de um período de oração a
nos mudarmos para a cidade de Morada Nova. Moramos durante quase dois
anos no perímetro irrigado (período muito abençoado por Deus), notamos que
em uma igreja no perímetro irrigado, por conta do êxodo rural há um elevado
número de baixas na membrezia da congregação por falta de oportunidade
de emprego na região, fomos tocados a iniciarmos um trabalho na cidade de
Morada Nova, onde poderemos firmar uma base para desenvolver o trabalho na
região. Em março de 2005 nos mudamos, durante esses dois anos começamos
um trabalho com crianças, mas por não termos residência própria tivemos que
nesses dois anos nos mudarmos três vezes, nesta última casa estamos bem
mais alegres, pois, o Senhor nos colocou na casa de uma irmã em Cristo, que
me confessou não ter nenhuma pressa para reaver o imóvel. Começamos desde
o dia 20 de agosto de 2007 a realizar reuniões em nossa casa.
» Congregação Setor Irrigado
1.
2.
3.
4.
5.

Discipulados
Novos convertidos (3 adultos, 6 crianças)
Discipulados
Batismos realizados
Trabalho com crianças

05
09
05
03
40

6.
7.
8.

Membros oficiais
Congregados
Assistência

20
05
38

		

		

(trabalho realizado na quarta-feira à tarde no setor, e em EBF nas férias)

(25 adultos e 13 crianças)

» Congregação em Morada Nova
Projeto de implantação: Implantar igreja com doutrina fundamentalista, impactar pessoas com o evangelho através da mensagem da salvação, em cinco
anos. Estratégia: Estudos Bíblicos Domésticos, EBEC com crianças de 05 a 14
anos, Discipulado de novos convertidos, cultos evangelísticos semanais.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estudos bíblicos concluídos
Estudos em andamento
Novos convertidos (1 adulto e 02 crianças)
Trabalho com crianças (trabalho realizado aos domingos pela manhã)
Membros oficiais
Congregados (incluindo crianças)
Assistência

02
10
03
30
06
12
18

TRABALHOS SEMANAIS
SEG - Reunião de varões no Setor
SEX - Reunião de senhoras no Setor
TER - Reunião nos lares - Cidade
SÁB - Culto - Cidade
QUA - Koinonia no Setor
DOM - EBEC na cidade,
QUI - Reunião de senhoras - Cidade
EBD e Culto no Setor

N otas & Notícias

AÇÕES DE GRAÇA (1)
CONFERÊNCIA DE
CONSERVAÇÃO DE FRUTOS

“Então a nossa boca se encheu
de riso, e a nossa língua de júbilo!”
(Salmo 126:2). Foi com este sentimento de gratidão ao SENHOR que
encerramos a nossa Conferência de
Conservação de Frutos. Conhecer
melhor a vida e os planos das famílias
do Dr. Carlos Heron, do Pr. Geraldo
Fonseca e do Roberto Kedoshim
foram experiências maravilhosas.
Sentimos mais ainda a responsabilidade de orar e contribuir com o
Projeto Senegal, Colômbia e Israel.
Nossas equipes do Grupo Grão
de Mostarda, os idealizadores e
realizadores da conferência, foram
eficientes. Parabéns à Equipe de
Decoração – que fez o milagre da
transformação da igreja de sábado
para domingo! À Equipe de Louvor:
uma bênção! À Equipe de Recepção:
Que simpatia, beleza e eficiência!
À Equipe do Lanche Missionário:
Uma delícia! À Equipe de Saudação
em várias línguas: mais uma vez
encantou-nos! Parabéns às equipes
responsáveis pelos áudio-visuais,
impressos, som, crianças e zeladoria.
Nossa gratidão à irmã Elsa Mita que
recepcionou a família do Dr. Carlos
Heron, no espírito de Hebreus 13:1.

AÇÕES DE GRAÇA (2)

“Com efeito, grandes cousas
fez o SENHOR por nós; por isso
estamos alegres” (Salmo 126:3).
Também expressamos nossa gratidão ao SENHOR Deus pelo privilégio de contribuir com uma Oferta
de Amor para Missões. Nosso alvo
de mil reais foi superado com amor,
chegando a 1.726, 00 reais! Podemos, então, cobrir as despesas de
passagens da família do Dr. Carlos
Heron, ressarcir algumas despesas
da própria conferência e dar uma
boa oferta para as três famílias
missionárias que participaram como
preletores de nossa Conferência.

Agenda de OUTUBRO

• 06 (sábado) - Ações de Graça 70 anos da irmã Fransquinha Aguiar.
• 07 (domingo) - Batismo e Ceia
• 12 (sexta-feira) - feriado: Encontro
com pastores e diáconos.
• 21 (domingo) - EBD e Culto:
Dia das Crianças (Especial).
• 27 (sábado) - Casamento
de Ligy e Alexandre Paulo.
• 31 (quarta-feira) - TOM: Aniversário da Reforma Protestante.

CASAMENTO RAÍZA E IGOR

Sábado, dia 15, foi celebrada a
Aliança Conjugal de nossos irmãos
Igor e Raíza. Foi um tempo muito
especial, com a presença de familiares, irmãos da IBF Cristo é Vida
e amigos. Oramos para que o SENHOR Deus continue abençoando
as vidas de Igor e Raíza, fortalecendo essa união de forma que sempre
glorifiquem ao SENHOR.

CONSERVANDO OS FRUTOS
DO RETIRO DE JOVENS

Nossa Mocidade, pegando carona no tema de nossa Conferência
Missionária, elaborou uma excelente
programação para o próximo sábado
(dia 29): relembrar o Retiro de Jovens
e fazer uma revisão dos Estudos Bíblicos e Devocionais. Imperdível!

BATISMO BÍBLICO

No dia 7 de outubro (domingo) haverá mais uma celebração
de batismo, por isso convocamos
os candidatos ao batismo e seus
discipuladores para uma reunião
com o Conselho Pastoral no próximo
domingo (dia 30), após a EBD.

MISSÕES NO ARATURI

Nos fins-de-semana uma família
de nossa igreja fica responsável
pelos Cultos.
• SETEMBRO (30 - Roberto e Verônica) • OUTUBRO (07 - Fernando e
Iraci; 14 - Pr. Joaquim e Lourdes; 21
- Rômulo e Diana; 28 - Mota e Linda)
• NOVEMBRO (07 - Fernando e Iraci;
14 - Pr. Joaquim e Lourdes; 21 - Rômulo e Diana; 28 - Marcus Antônio e
Lúcia) • DEZEMBRO (02 - Fernando
e Iraci; 09 - Pr. Joaquim e Lourdes;
16 - Rômulo e Diana; 23 - Bonifácio e
Ilzanir; 30 - Pr. Luiz e Glória).

É HORA DE PLANEJAR

Encerrada a Conferência Missionária de Conservação de Frutos,
com as renovações dos compromissos missionários de vários irmãos
e novos compromissos, também
levando por base os relatórios financeiros da Igreja e de Missões, com
as descrições mensais a partir de
janeiro, considerando as variações
e o nível de fidelidade dos membros
e o crescimento da igreja na área financeira, é hora de levarmos adiante
o planejamento. Oremos para que as
reuniões e assembléia sejam dirigidas pelo SENHOR, que nos sejam
dada sabedoria e dependência.

