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ATENÇÃO:
A
COMEÇARÁ NA QUINTA-FEIR
DIA 03!!!

XXI

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA - 2008
3 A 6 - JANEIRO

“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós
o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria,
e até aos confins da terra”

Igreja Batista Fundamentalista Cristo
www.cristoevida.com

é

Vida

A o R ebanho

de

D eus

– Pr. José Nogueira –

XXI CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA – 2008
ORE POR NÓS E AJUDE-NOS
Estamos às vésperas de realizar a mais crucial conferência missionária de nossa igreja. Creio que chegou a hora de
cada membro da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida
mostrar se realmente está debaixo da autoridade de Jesus
Cristo e dependente de Seu poder. Ou se estamos apenas
fazendo as coisas por fazer e enrolando a Grande Comissão
que o Senhor deu para todos nós.
Creio que a XXI Conferência Missionária terá a demonstração da autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre cada um
de nós, pois vamos nos deparar com a concreta possibilidade
de fazer ou não, de forma séria, abnegada, sacrificial e bíblica
a expansão de Missões nos moldes bíblicos – tanto em Jerusalém, como também nos confins da terra.
Há muitos opositores que irão se levantar para tentar nos
impedir de encararmos esta obra. O diabo não vai querer que
uma igrejinha, da periferia, do Nordeste brasileiro, ouse fazer
realmente Missões. Se uma pequena igreja, abrir os olhos para
confiar no poder de Jesus e para se submeter à sua autoridade,
isso poderá servir de exemplo para outras igrejas, e a Grande
Comissão finalmente poderá ser completada. Apressando a
segunda vinda de Jesus, o inimigo temerá, pois saberá que o dia
de ter sua cabeça esmagada de forma final estará próximo.
Haverá oposição das chacotas das igrejas e líderes que
não querem assumir que a delegação missionária foi dada
por Jesus Cristo. Portanto, só nos resta obedecer, colocandonos com um pequeno exército, fraco, pobre, sem títulos, sem
brasões, diante de uma formidável batalha impossível. Mas
este pequeno batalhão, desconhecido e desprezado, tem
um General Invencível. Esta pequena tropa confia em seu
Comandante-Chefe que usa as pequenas coisas para que a
vitória seja por meio dEle e a glória seja para Ele!
Mas teremos barreiras internas e interiores. Talvez estas
sejam as mais difíceis, perigosas e dolorosas. Pensamentos incrédulos passarão por nossas cabeças. Cogitaremos com pouca
fé que não conseguiremos, que é loucura, que não devíamos nos
atrever, que é melhor ficar com as multidões que nada ou pouco
fazem. Esta luta haverá de ser vencida pelo Espírito Santo em
nosso meio e dentro de nós. Ele nos convencerá que Jesus Cristo
já fez isso com os Seus e que Ele está nos chamando para que
sejamos o barro que hoje Ele vai moldar e ser glorificado!
Ore por nós. E, se você entendeu a nossa compreensão de
seriedade e fé para fazer Missões, participe para que possamos atingir o nosso primeiro alvo desta Conferência: ter 300
participantes em nosso primeiro dia de programação (quintafeira). Você será um integrante dessa vitória e o assunto de
nossas Ações de Graças.
Ore, participe, ajude-nos, e que o SENHOR Deus abençoe
ricamente sua vida!
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CONVITE MISSIONÁRIO

Convidamos os amados irmãos em Cristo para participar conosco
de nossa XXI Conferência Missionária - 2008:
Dia 03 de JAN 19h - Apresentação dos Propósitos e Alvos da Conferência
(quinta-feira)		
Relatório Missionário: Pr. Kleyton (Pecém - CE)
			
Mensagem Bíblica: Pr. José Nogueira
Dia 04 de JAN		 19h - Relatório Missionário: Pr. Evaristo (Morada Nova - CE)
(sexta-feira)		
Mensagem Bíblica: Pr. Irineu Cândido
Dia 05 de JAN 09h - MINI-CONGRESSO MISSIONÁRIO*
(sábado)		
Relatório Missionário: Pr. Luiz Flor (São Gonçalo - CE)
			
Palestras do Pr. Irineu: Minhas Experiências em Baturité
			
Painel Missionário
		 12h - Almoço
*Taxa de Inscrição: R$ 1,00 (com direito a pasta, bloco, caneta e almoço).
As inscrições para o Mini-Congresso Missionário estarão abertas até o
dia 03 de janeiro. Procurar o Organizador (Victor Bruno).
		 19h - Continuação das Conferências
			
Relatório Missionário: Pr. Cosmo (Patacas - Aquiraz - CE)
			
Mensagem Bíblica: Seminarista (SBC): Dr. Carlos Heron
Dia 06 de JAN 09h - EBD Missionária
(domingo)		
Relatório Missionário: Seminarista Fco. Nogueira (Taíba - CE)
			
Mensagem Bíblica: Pr. Cosmo
		 18h - Encerramento da Conferência Missionária
			
Relatório Missionário: Seminarista Roberto Kedoshim
			
Mensagem Bíblica: Pr. José Nogueira
Amados, desde já agradecemos sua atenção e esperamos que a
nossa comunhão em torno de Missões possa ser edificante e mutuamente
desafiadora, para a Glória do Senhor Jesus,
Obs.: Quaisquer esclarecimentos e informações podem ser obtidos
através da Secretaria da IBF Cristo é Vida, pelo telefone: 3286.3330, ou
diretamente com o Pr. José Nogueira, pelo celular: 8841.3710.

AÇÕES DE GRAÇAS

ABENÇOADAS PROGRAMAÇÕES NATALINAS
Dia 23 • ( domingo)
A Cantata de Natal Um Novo Coração foi evangelística e também trouxe
uma mensagem de
edificação.
Mais uma vez o
Coral Cristo é Vida
superou as expectativas e em pouco mais de uma hora cantou a Mensagem
de Natal.
A representação paralela descrevia o drama de Thaís, que,
na verdade, precisava de dois corações!
Dia 24 • ( segunda)
O Natal das Famílias Cristo é Vida
foi muito abençoado.
Ti v e m o s u m a
confraternização
de famílias, devocional, e cânticos
de louvor a Deus.
A Ceia de Natal estava com os três atributos indispensáveis:
alegria, sabor e fartura!
D ia 25 • ( terça )
A Cantata de
Natal do Coral Infanto-Juvenil encerrou nossas programações natalinas
com outra grande
bênção!
Sob a regência
do Aragão e da
Carmen, as nossas crianças explicaram de forma musical a
origem e o tema das principais músicas de Natal.
PRÓXIMA BÊNÇÃO:
CONFERÊNCIA
MISSIONÁRIA
Começará quinta-feira!
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I - Tema:
MISSÕES: TESTEMUNHAS DE JESUS, TANTO EM
JERUSALÉM COMO NOS CONFINS DA TERRA (ATOS 1:8)
II - Alvos:
1 - Média de 100 pessoas no TOM, em 2008.
2 - Confirmação de todos os vocacionados.
3 - Despertamento de novas vocações e vocações específicas.
4 - Lembranças espontâneas de Missões nas orações da igreja.
5 - Oferta de Amor por Missões (domingo): R$ 5.000,00.
6 - Compromisso de Fé dos membros: 15 mil reais mensais.
7 - Despertamento para apoiar o trabalho missionário em
Senegal, Israel (Fase Êxodo), e Baturité.
8 - 300 jovens e adultos – na quinta-feira (abertura da Conferência), e a participação de todos os nossos evangelistas que
trabalham no campo cearense: Pr. Evaristo, Pr. Flor, Hércules,
Francisco Nogueira e Pr. Kleiton.
9 - Manter com perseverança e crescer com fé nos sustentos
e ajudas missionárias da igreja.
III - Pedido Especial de Oração:
Até agora apenas uma igreja (Igreja Bíblica de Pedra
Branca) oficializou a cooperação conosco no envio de Roberto
Kedoshim e Família para Israel, na Fase Êxodo do Projeto
Israel. É muito importante que outras igrejas irmãs se associem
conosco para ajudar na manutenção dos Kedoshim na preparação teológica-missionária deles em São Paulo, em 2008.
Oremos por igrejas e irmãos de outras igrejas que assumam
esta cooperação financeira e em oração.

N otas & Notícias

PRINCIPAIS EVENTOS DE JANEIRO
03 a 06 (quinta a domingo):
XXI CONFERÊNCIA
MISSIONÁRIA
07 (segunda-feira):
Koinonia - Pr. Luiz Lindolfo
09 (quarta-feira):
TOM - Pr. Joaquim Vieira
12 (sábado):
Mocidade Cristo é Vida - 2008
13 (domingo): EBD
Assembléia Ordinária da Igreja
Culto - Assis Nogueira
14 (segunda-feira):
Koinonia - Pr. Joaquim Vieira
16 (quarta-feira):
TOM - Filme: “Novo Mundo” Pr. Luiz Lindolfo
17 (quinta-feira): Mocidade Filme: “Paulo de Tarso” Rafael
18 (sexta-feira):
Mocidade - Filme: “Cinzas da
Guerra” - Assis
19 (sábado):
Culto de Ações de Graça pela
Formatura do Tiago

20 (domingo): EBD
Devocional - Pr. Luiz Lindolfo;
Classe Adultos - Mota;
Culto - Rafael
21 (segunda-feira):
Koinonia - Pr. Joaquim Vieira
23 (quarta-feira):
TOM - Rafael
26 (sábado):
Culto de Ações de Graça pela
Formatura da Lady
27 (domingo): EBD
Devocional - Rafael;
Classe de Adultos - Mota
Culto - Assis
28 (segunda-feira):
Koinonia - Pr. Joaquim Vieira
30 (quarta-feira):
TOM - Pr. Luiz Lindolfo
02/02 (sábado): Celebração
Liderança da Mocidade
03/02 (domingo):
EBD - Devocional - Assis;
Classe de Adultos - Giuvan;
Culto - Celebração da Ceia do
Senhor - Pr. José Nogueira

2008

SEMANA DE NOSSA IGREJA - EM JANEIRO
Domingo
08h30 - Reunião de Oração: Pastores e Diáconos
09h00 - Escola Bíblica Dominical (EBD):
Classes de Estudos Bíblicos.
18h00 - Culto de Adoração a Deus
e Pregação da Palavra de Deus
Segunda-Feira
19h00 - Koinonia: Estudo Bíblico
e Reunião de Oração
Quarta-Feira
19h00 - T.O.M. - Tempo de Oração por Missões
Sábado
16h00 - Grupos de Evangelismo - Visitas de Evangelização
19h00 - Programação da Mocidade Cristo é Vida
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Av. K, nº 911 - Planalto da Barra - Fortaleza - CE - Telefone: (85) 3286.3330
Pr. Nogueira (8841.3710) - Pr. Joaquim (8712.6796) - Pr. Luiz (8875.9719)
Jornalista Resp.: Mariana Cadete - MTB-CE 01820-JP • Diaconia de TI & M
Boletim interno, semanal e gratuito • Tiragem: 500 cópias • www.cristoevida.com

