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Venha conhecer o Caminho, onde o impacto
da Verdade vai mudar a sua Vida!
Disse Jesus: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida;
Ninguém vem ao Pai senão por Mim” (João 14:6)
Notas de Gratidão ao SENHOR Jesus Cristo por ter nos usado como Seus servos no Projeto Evangelístico A Ilha da Fantasia,
no período de carnaval (01 a 06 e 09 de fevereiro de 2008):
1. Foram 7 dias de apresentações, com 1395 pagantes.
2. Foram também 7 dias da Ilha da Fantasia Kids, em que
crianças foram edificadas, evangelizadas e houve frutos de
conversões.
3. Houve mais de 50 bolsas de sangue doadas junto ao HEMOCE em nossa campanha de Doação de Sangue, antes da
Ilha da Fantasia.
4. Calculamos em torno de 200 irmãos que trabalharam diretamente neste projeto.
5. 123 pessoas passaram pela Sala de Aconselhamento.
6. 61 pessoas demonstraram interesse em receber visita, fazer
estudo bíblico e conhecer melhor o Plano de Salvação.
7. 11 pessoas fizeram reconciliação, decisão de retorno para andar conforme os caminhos do SENHOR Deus, na Bíblia Sagrada.
8. 51 pessoas aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador
de suas vidas.
9. 14 pessoas confirmaram suas decisões no culto do dia 10
de fevereiro.
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É... Eles tinham razão!
No livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, temos a história de
José (filho de Jacó) vendido pelos seus próprios irmãos. José era
odiado por seus irmãos porque estes viam como o pai tinha uma
preferência por ele, a ponto de lhe dar uma túnica especial. Isto
cortou o relacionamento amigável deste com seus irmãos.
O jovem José recebeu uma revelação de Deus: “Teve José
um sonho e o relatou a seus irmãos; por isso, o odiaram ainda
mais”. Contou José: “Atávamos feixes no campo, e eis que
o meu feixe se levantou e ficou em pé; e os vossos feixes o
rodeavam e se inclinavam perante o meu” (Gn 37:5,7).
Depois que José contou seu sonho, a situação só piorou:
“Então, lhe disseram seus irmãos: Reinarás, com efeito,
sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso
tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas
palavras” (Gn 37:8).
No segundo sonho que teve, falou ainda José: “Sonhei
também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinaram perante mim”. Isto foi demais; nem seu próprio pai suportou
ouvir tal afirmação, e repreendeu a José: “Que sonho é este
que tiveste? Acaso, viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a
inclinar-se perante ti em terra?” (Gn 37:9-10). Percebam que
José recebeu oposição até daqueles de sua própria casa, pois
seus ideais pareciam grandes demais.
Sabemos do restante desta história que José foi traído por
seus irmãos – ainda que Rubem (v. 21) e Judá (vs. 26 e 27) de
certa forma o ajudaram. José foi jogado numa cisterna vazia, e
posteriormente vendido aos ismaelitas, que o levaram ao Egito e
o venderam a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda.
Mas, diante de todas as adversidades sofridas por José,
por causa de seus sonhos, uma verdade providencial o acompanhava: “O SENHOR era com José, que veio a ser homem
próspero...” (Gn 39:2). Depois de tudo que aconteceu, após ter
sido levado ao Egito, podemos concluir que os seus sonhos
sempre foram verdadeiros, pois realmente ele terminou sua
jornada bem superior aos seus irmãos e pai, como podemos
ler no último capítulo do livro: “Vós na verdade, intentaste o
mal contra mim; porém Deus o tornou em bem, para fazer,
como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não
temais, pois; eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos.
Assim, os consolou e lhes falou ao coração” (Gn 50:20,21).
Aquele jovenzinho outrora tão criticado, agora discursava
firme, diante de todos, com autoridade. Afinal, estas palavras
agora tinham o peso de pertencerem a José, o Governador
do Egito! Seus sonhos eram verdadeiros!

E nós? Peçamos ao SENHOR para sonharmos – e realizarmos – de acordo com Sua vontade, para a glória de Deus!
A partir de agora, temos aqui em nossa Igreja mais um
grande projeto: A construção da “Fortaleza Batista Fundamentalista”, que será nosso novo empreendimento para a
realização de cultos. Será um espaço bem maior que exigirá
grande esforço de todos os membros. Sem dúvida, um grande
sonho e uma excelente oportunidade de termos mais pessoas
ouvindo o Evangelho da Salvação.
Poderá ser que alguns (quantos?) demonstrarão a síndrome
dos irmãos de José: “Lá vem o tal sonhador!” (Gn 37:18); outros
- a exemplo do próprio pai de José - com aparência de sabedoria, acharão esquisito nosso projeto e de forma indiferente dirão:
“Que sonho é esse que tiveste?” (Gn 37:10); ainda outros, como
os nobres dos tecoítas, simplesmente ficarão inativos diante dos
serviços da construção: “Ao lado destes, repararam os tecoítas;
os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu
senhor” (Neemias 3:5). Enquanto todos trabalhavam no árduo
serviço de reedificação dos muros de Jerusalém, liderados
por Neemias – inclusive os tecoítas – os seus insubordinados
“nobres” tiravam boas e inoportunas férias, ficando de fora do
serviço que era de todos. Que triste exemplo!
Participemos orando, apoiando e contribuindo. Só temos
a ganhar. Quer um apoio bíblico? “Porque Deus não é injusto
para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o Seu nome, pois servistes e ainda servis
aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós
mostrando, até ao fim, a mesma diligência...” (Hb 6:10,11).
Sabemos que, com a bênção divina, quando a obra se
realizar, alguns dirão bem baixinho:
- É... Eles tinham razão!

Prezados Pr. Nogueira e irmãos da I. B. F. Cristo é Vida,
“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso
trabalho não é vão no Senhor.” (I Coríntios 15:58)
Gostaria de parabenizá-los pela excelente programação oferecida no feriado de carnaval! Sou crente e como fui edificada com
as peças que assisti! Além de parabenizar, agradeço o empenho
que vocês tiveram e o sacrifício pessoal de cada um (ao invés de
descanso no feriado, MUITO trabalho) na elaboração e na execução d’A Ilha da Fantasia. O Senhor Deus com certeza se alegrou
pela iniciativa e dedicação que vocês demonstraram!
Divulguei esta programação para mais de 200 pessoas, incluindo
crentes e descrentes. Ah, e também aprovei a seleção das 3 que
foram reapresentadas no último sábado; para mim, também foram
as melhores. Quando houver outras programações teatrais como
esta, ou outras de natureza evangelística, gostaria muito que me
avisassem. De antemão, agradeço.
Em Cristo,
Karen Clark (Igreja Batista Manancial)

MISSÕES

PROJETO ISRAEL
FASE ÊXODO
Roberto Kedoshim e
família estão em São Paulo.
É a Fase Êxodo do projeto
missionário de alcançar Israel
com o Evangelho da graça
do Senhor Jesus Cristo. Eles
estão se preparando em
várias áreas para o trabalho
missionário transcultural.
Abaixo resumimos o e-mail que
o irmão Roberto enviou com as
últimas notícias:
A Jordana teve seu primeiro dia de aula hoje. Foi emocionante ver
minha filha entrando no colégio onde estudei quando criança. O tempo
aqui está doido. Estamos em pleno verão, mas faz 16 graus pela manhã. Como estamos no horário de verão, a Jordana tem que acordar
as 05:30 (hora de Fortaleza), no meio do frio, para estar na escola as
06:00 horas (também de Fortaleza). Isso com frio e chuva!
Estive na Igreja Batista Esperança. Excelente! Conversei com o Pr.
Marvin (um americano que trabalhou em Fortaleza).Uma bênção! A
igreja é bem fundamentalista e tem uma postura “arrojada” no tocante
ao trabalho missionário. Mas, proporcionalmente, está um tanto distante do que fazemos em Fortaleza. A estrutura da Igreja é fisicamente
ótima. Durante o culto desabou um temporal que alagou parte de São
Paulo. Soube pelos jornais.Lá mesmo, não ouvi nada. Como o Metrô
é perto, uma corridinha e só sofremos com meia dúzia de pingos. Será
bem interessante para mim quando começarem as aulas.
Voltando a São Paulo, o Pastor Yon está se prontificando a me
ajudar muito. Inclusive a igreja dele vai fornecer-me mensalmente
uma cesta básica. Isso é muito bom porque estou boquiaberto com o
custo das coisas em São Paulo. Fortaleza tem um dos menores custode-vida do país! A oferta do Yon será recebida com prazer. Pretendo
investir em livros e todos os recursos que eu puder canalizar nesse
empreendimento será bem vindo.
Peço que continuem orando pela questão da casa. O contrato com a
atual inquilina termina no dia 21 deste mês. A prioridade é nossa para a
próxima locação. A casa é extremamente bem localizada, é semi-mobiliada
(tem todo a mobília básica), está localizada bem no centro da cidade, próximo da casa da minha mãe, do centro comercial e, principalmente, a duas
quadras do colégio onde a Jordana está estudando. A casa é agradável,
bem conservada, tem um bom quintal com frutas e aluguel de R$ 180,00.
Estamos orando. Contamos com suas orações também.
Somos muito grato ao ETERNO por tudo o que nossa igreja tem
feito para que essa obra se realize. O ano que vem partiremos para
Jerusalém! Aleluia.
Abraço fraterno em Yeshua Ha’Mashiach
Roberto Kedoshim

Tivemos o prazer de assistir a peça. Maravilhosa!!!
Que Deus abençoe não só o senhor, mas toda a equipe e os
membros da sua igreja.
Robélio Valter

MISSÕES

NOTÍCIAS
DO MISSIONÁRIO
RICARDO DIAS
ATALAIA DO NORTE
AMAZONAS

Estamos hospedados na casa da Marliene. Em janeiro fiquei na casa
do Pr. Eduardo, enquanto ele esteve em Manaus fazendo exames.
Não sei se já falamos, mas o aluguel por aqui não deu certo. Era
muito caro, e as casas sem condições apropriadas, e daí, raspei todos
os trocadinhos que tínhamos juntado nos últimos anos lá em Palmeiras, inclusive o que consegui vendendo os móveis que tínhamos lá,
compramos um terreno e começamos a construção. As paredes foram
levantadas mas agora falta o teto.
Quanto ao valor do aluguel enviado pela igreja, estamos empregando na construção. Mesmo assim estamos enfrentando muitas
dificuldades pois tudo aqui é muito caro.
Quanto ao ministério, ainda não pude mexer com nada em matses,
exceto conversação com os que moram por aqui. A falta de casa,
e um local apropriado para estudos e traduções como tinha lá em
Palmeiras tem me atrapalhado muito, para ter idéia, o computador
está na cozinha ao lado da geladeira, frente à televisão... e a casa
da Marliene também ainda está inacabada.
Quanto à igreja tenho trabalhado com a equipe aqui. Agora começamos o cronológico, mas há problemas aqui quanto à presença
dos crentes nos cultos. Muita falta de compromisso. Estamos trabalhando isso.
Na nossa última conversa definiu-se mais ou menos os termos
do trabalho aqui, mas não dá pra ficar de fora, cuidando apenas da
questão indígena, então estou ajudando a igreja, tocando e ensinando,
e Arlete comigo.
É isso, serve como um primeiro contato. Até mais.
Responda-me, por favor.
Ricardo Dias

Pastor Nogueira,
Queremos agradecer ao pastor pela oportunidade de servir
no Restaurante Ilha da Fantasia. Todos de Patacas também
receberam uma benção em trabalhar. Conhecemos melhor a
igreja que aprendemos a amar.
Confessamos
que roubamos uma
lembrança.Pode
ver na foto.
Abraços,
Pr. Daniel Stowell

N otas & Notícias

“FAZEI DISCÍPULOS” - Mateus 28:19
A ordem de Jesus Cristo é
claríssima. Devemos evangelizar, discipular, trabalhar diretamente no discipulado de novos
convertidos, preparando-os
para o batismo e para o crescimento deles na vida cristã.
Quantos você discipulou no
ano passado?Quem você está
discipulando neste ano?
Qual é a sua desculpa?
1 - Esse não é o meu dom!
Discipulado não é dom. É
uma responsabilidade que o Senhor ordenou para todo crente.
2 - Não tenho tempo!
Então você está gastando
o tempo que o SENHOR Deus
lhe deu para discipular. Você
deve estar desviando em outras atividades o tempo que
Ele lhe reservou para cumprir
a ordem de discipular.

3 - Eu não sei discipular!
Se você é crente, sabe ler e
escrever, está comprometido em
servir a Deus e não está enfermo, então você pode discipular.
4 - Não tem ninguém para eu
discipular!
Temos uma lista de mais
de cinqüenta pessoas que
esperam por visitas, estudos
bíblicos, e discipulados.
Você vai obedecer agora ou
continuar pecando contra Deus,
revoltando-se contra a Sua ordem
e desobedecendo ao chamado
divino de fazer discípulos?
Como sei que você é temente a Deus e quer, acima
de tudo, fazer a Sua vontade,
procure-nos para que possamos ajudá-lo a envolver-se no
cumprimento desta ordem do
SENHOR.

KOINONIA – QUARTA-FEIRA

Mudamos o dia da Koinonia. Realizaremos às quartas-feiras, logo depois
do TOM (Tempo de Oração por Missões), às 19 horas. Exortamos para
que todos os irmãos que estiverem com a noite de quarta-feira livre para
que participem de nossa Koinonia. Grandes coisas o SENHOR Deus tem
feito em resposta as orações do Seu povo. Participe, sendo grato ao SENHOR pelo que Ele tem feito em sua vida e em sua família, intercedendo
por seus irmãos em Cristo e perseverando em comunhão e em oração.

AGENDA DE FEVEREIRO
22 (sexta-feira) 19h: Início das aulas
do CBD - Noite Especial de Abertura
do Semestre, Calendário e Planos.

23 (sábado) 19h:
Mocidade Especial - Chá de
Cozinha de Paulinha e Karlos

Domingo

08h30 - Reunião de Oração da Liderança: Pastores e Diáconos
09h00 - Escola Bíblica Dominical (EBD): Classes de Estudos Bíblicos.
16h00 - Ensaio do Coral Cristo é Vida
18h00 - Culto de Adoração a Deus e Pregação da Palavra de Deus
19h00 - T.O.M. - Tempo de Oração por Missões
19h30 - Koinonia: Estudo Bíblico e Reunião de Oração
19h00 - CBD - Curso Bíblico Discipular

SÁBADO

SEXTA

QUARTA

SEMANA DE NOSSA IGREJA

14h00 - Grupos de Evangelismo - Visitas de Evangelização
15h00 - EBEC - Escola Bíblica de Evangelização de Crianças
19h00 - Mocidade - Programação de Jovens
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