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No próximo fim de semana, teremos a nossa
Conferência de Conservação de Frutos.
Vamos relembrar o que aprendemos sobre Missões.
Vamos fazer uma revisão de nossa participação missionária.
Portanto, será a ocasião oportuna de renovarmos,
consolidarmos e até crescermos em nosso compromisso
com Missões.

DE

CONFERÊNCIA

CONSERVAÇÃO DE FRUTOS

DA XXI CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA - 2008
20 e 21 de SETEMBRO

Testemunhas de Jesus
Tanto em Jerusalém
como nos Confins da Terra
Atos 1:8

Um de nossos alvos é ter toda a nossa igreja na primeira
noite da Conferência Missionária. Portanto, faça parte
da resposta de Deus às nossas orações,
e marque com o SENHOR um encontro de adoração
e desafio no dia 20 (sábado) às 19 horas.
Você quer ajudar? A próxima reunião do Grupo Grão
de Mostarda será terça-feira, dia 16 de setembro, depois
que estudarmos “O Grande Propósito: O Mar de Moisés”,
baseado em Êxodo 14:1-22, em nossa Koinonia.
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“Ficará isto registrado para a geração futura,
e um povo, que há de ser criado, louvará ao SENHOR”.
Salmo 102:18

O apóstolo Paulo, no fim de sua vida, exortou ao jovem
discípulo Timóteo, comparando a vida daquele que serve ao
SENHOR com um agricultor:
“O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera no que acabo de dizer, porque
o Senhor te dará compreensão em todas as cousas”
2 Timóteo 2:6-7
Paulo pediu que Timóteo pensasse naquele exemplo,
pois essa comparação lhe traria entendimento e edificação
espiritual.
Realmente, o trabalho de um agricultor requer fé. Ele pega
sementes, pequenas e aparentemente mortas. Mas, ele não
duvida de que no seu interior há uma enorme possibilidade.
Ele acredita que a pequena semente é uma promessa de uma
planta – algo que vai gerar frutos e mais frutos. Ele enterra
aquela semente, e ela desaparece. Enterrada – ela está invisível
aos seus olhos. Contudo, ele sabe que, mesmo sem ver, ela
está germinando, e, dali a poucos dias, a vida vai arrebentar
seu casulo e brotará da terra. O lavrador verá o produto de sua
esperança, contemplará o resultado de seu trabalho de plantar
e regar. Ele, em breve, se alegrará em ser o primeiro a colher
os primeiros frutos, como disse Paulo a Timóteo.
A fé e experiência do agricultor de nada valeriam, se ele não
plantasse a semente e regasse o solo. Seu saber do processo
e sua concordância de como as coisas funcionam seriam inúteis, se ele não saísse do sonho e fosse para a prática.
Como é necessária essa consciência hoje em dia!
As pessoas querem as coisas, mas não estão dispostas
a pagar o preço. Jovens querem crescer em seus estudos e
ter uma vida profissional bem sucedida, mas não colocam a
mão “na massa” para enfrentar a difícil luta do domínio próprio
e estudar com afinco.
Crentes sabem tudo sobre oração. Mas não oram.
Irmãos em Cristo falam em como gostariam de ver a igreja
crescer, mas nada ou muito pouco fazem.
A lição do agricultor precisa ser aprendida por todos nós.

MASSADA Fortaleza Batista Fundamentalista

Aquele trabalhador não sabe o porquê daquelas coisas
funcionarem. Ele não pode explicar a germinação. Ele não
entende a função da água. Ignora como uma semente “pega”
sais minerais, água, oxigênio e uma série de elementos e
transforma em vida - em uma nova planta com frutos e novas
sementes. Mesmo sem poder explicar cientificamente, ele
planta, rega e colhe seus frutos.
Jesus, certa vez, disse aos Seus discípulos que eles não
poderiam entender o que Ele fazia.
Assim, é a vida daquele que confia em Jesus Cristo. Não
entendemos tudo sobre oração, mas devemos orar. Não
sabemos quem vai ou não se converter, mas pregamos para
todos. Não vislumbramos todo o propósito de Deus para
todas coisas que nos acontecem, nem para as coisas que
Ele vai colocando em nosso coração para que as façamos.
Mas confiamos e obedecemos.
O lavrador nos ensina a não duvidar. Ensina-nos a fazer
a nossa parte, confiando que o SENHOR Deus, que é fiel,
fará o restante e o necessário. Dá-nos a lição de que, se não
sairmos para a prática e para viver o que Ele nos revelou,
nós ficaremos com “sementes” inertes e improdutivas para
sempre em nossas mãos.
Creio que foi Tiago o que melhor resumiu esta lição,
quando disse:
“Assim também a fé, se não tiver obras,
por si só está morta” (Tiago 2:17)
Soli Deo Gloria!
Por amor e pela fé, comprometa-se a ajudar mensalmente até
dezembro. Esperamos que em cinco meses de contribuição
(agosto a dezembro) o SENHOR Deus nos dê o nós
necessitamos nesta primeira parte do projeto.

Para efeito de planejamento, estou confiando em Deus para
cooperar mensalmente com a construção de nossa MASSADA
- Fortaleza Batista Fundamentalista, com a importância
de R$ ______________________ por mês, de agosto a
dezembro/2008. Meu nome: _________________________
_______________________________________.
Preencha, recorte e coloque no Gazofilácio, ou entregue à irmã Elsa Mita

MISSÕES

Três eventos missionários marcarão as celebrações de nosso
25º aniversário em 2009. O primeiro evento será a nossa XXII
Conferência Missionária (06 a 08 de fevereiro). O segundo consistirá das Celebrações das Bodas de Prata da IBF Cristo é Vida
(01 e 02 de agosto). E o terceiro, que será no final do ano, será
a primeira formatura do CTBPL – Curso de Treinamento Bíblico
para Pastores e Líderes (06 de dezembro). Temos três grandes
alvos missionários diante do SENHOR para Sua honra em nosso
Jubileu de Prata:
1 - O Envio de uma família missionária para Israel.
Estamos orando e trabalhando por esse alvo. A Família Kedoshim está em São Paulo se preparando para esse tremendo
desafio. Sabemos das dificuldades. Conhecemos as lutas. Mas
cremos que em Deus faremos proezas.
2 - 25 Trabalhos Iniciados pela IBF Cristo é Vida.
Oferecer ao SENHOR, nosso Deus, vinte e cinco trabalhos
iniciados por nossa igreja, como fruto das bênçãos do SENHOR
que, ao longo desses vinte e cinco anos, Ele tem derramado
sobre nós!
3 - A Construção da Massada – Fortaleza Batista Fundamentalista.
Construir um local maior para as nossas reuniões. Cremos que
é melhor fazer em duas etapas uma obra de tal envergadura (que
comporte mil pessoas em seu auditório). Construirmos a partir de
setembro os alicerces e as colunas. E no próximo ano fazermos a
cobertura, a infra-estrutura interna e os acabamentos. Precisamos
nos dispor em dependência ao SENHOR Jesus Cristo e investirmos a
partir de agora. Até agora já temos o compromisso de 81 irmãos:
1. Pr. Nogueira (150,); 2. Pr. Joaquim (100,); 3. Elsa (120,);
4. Josiel /Lucy (400,); 5. Catarina (30,); 6. Daniel (100,); 7. Assis
(25,); 8. Jorge Teixeira (25,); 9. Giuvan (70,); 10. Alexandre Paulo
(50,); 11. Fátima Linhares (30,); 12. Graça Tabosa (30,); 13. Lívio
Rafael (30,); 14. Vanuza (40,); 15. Ripardo (30,); 16. Pr. Cosmo
(30,); 17. Marlúcia (30,); 18. Claudinho (100,); 19. Júlio/Eriedna
(50,); 20. Júlio César (50,); 21. Jessé (20,); 22. James (25,);
23. Eliete (20,); 24. Maria Vó (15,); 25. Alexandre Aquino/
Glaudiane (100,); 26. Auristela (10,); 27. Ricardo/Simone (50,);
28. Rômulo (50,); 29. Petros (20,); 30. Aureliano (15,); 31. Eliacy (20,);
32. Marlene (15,); 33. Karlos (40,); 34. Rodrigo (15,); 35. Luzanira
(20,); 36. Sérgio (30,); 37. Valdeci (20,); 38. Mazé Braga (30,);
39. Ricardo Macieira (40,); 40. Tiago/Gina (30,); 41. Bonifácio
(150,); 42. Walter (10,); 43. Eliane Farias (30,); 44. Mazé
Fernandes (10,); 45. Eudalice (15,); 46. Carmen (50,);
47. Marcelo (500,); 48. Marcus Ferreira (40,); 49. Mota (50,);
50. Linda (30,); 51. Sarinha (10,); 52. Aila (50,); 53. Cléia (10,);
54. Adriana (20,); 55. João Lucas (3,); 56. Vaudenir (10,);
57. Jachson/Ismênia (150,); 58. Lourdes Holanda (20,); 59. Fca.
Aguiar (20,); 60. Vanúzia/Ricardo (40,); 61. Camilinha (10,);
62. Raimundo/Edite (20,); 63. Igor/Raíza (15,); 64. Maria Renata
(5,); 65. Janeide (5,); 66. Ximenes (50,); 67. Clarice (10,);
68. Roberto/Verônica Kedoshim (30,); 69. Lemos (20,);
70. Milena (70,); 71. Nack (10,); 72. Paulinho (10,); 73. Luciano (100,);
74. Hilária (10,); 75. Mazé Mesquita (10,); 76. Luiz Cláudio (20,);
77. Otílio/Samara (20,); 78. Ivone (10,); 79. Rita Ângelo (20,);
80. Maria Evenilda Nyr (10,); 81. Lourdes Moreira (20,).

KOINONIA • Terça-Feira • 9 de setembro de 2008

ATRAVÉS DOS MARES:
O MAR DE MIRIÃ - Êxodo 15:20-21
Na Bíblia, o mar representa nações em sua fúria e rebeldia contra
Deus – Jeremias 49:23. Em Apocalipse 13:1, há um contraste entre a
TERRA de Israel (Apocalipse 13:11) e os MAR dos gentios.
Mar também representa os “problemas” e “dificuldades” que enfrentamos – Salmo 107:27-30.
Mar, algumas vezes, simboliza os ímpios com seus rugidos de perversidade (mar, em hebraico, “rugido”) - Isaías 57:20 e Judas 13.
Mar também caracteriza o crente mancando entre a confiança
e a desconfiança em Deus, entre Deus e o mundo, entre a fé e a
dúvida - Tiago 1:6.
De forma geral, o mar representa inquietação e tribulação. No mar
da vida muitos submergem!
Boa notícia: na profecia do Novo Céu e Nova Terra, o mar não
mais existirá - Apocalipse 21:1.
Enquanto esperamos, teremos que enfrentar os mares da vida
(quantas músicas foram feitas usando essa metáfora: Segura na
Mão de Deus, Solta o Cabo da Nau, Você Já Parou para Pensar?
Sossegai - Hino 328).
Certa vez os discípulos estavam em um barco e o mar estava
agitado e as ondas eram fortes por causa dos ventos. Os discípulos
temiam morrer, mas Jesus estava dormindo. Os discípulos o acordaram e Ele repreendeu o mar e os ventos e fez-se grande bonança
(Mateus 8). Seja qual for o “mar” que está nos ameaçando Jesus
pode repreendê-lo hoje!
E por que começamos com o Mar de Miriã? Porque a primeira exortação de Deus é para aqueles que só sabem sorrir e louvá-lO quando
tudo está bem, como Miriã e sua turma - Êxodo 15:20-21. Contudo,
quando a situação tinha ficado difícil, elas estavam com os demais que só criticavam e perguntavam “por quê?” (Êxodo 14:9-14).
Deus te chama hoje para perguntar:
Que tipo de enfrentador de mares você é?
E de que tipo você quer ser, para a glória de Deus?
PEDIDOS DE ORAÇÃO
1 - Ações de Graça: Pelo Chá de Panela da Nack e Paulinho; Pelos irmãos
que estão se preparando para o batismo. Pelo emprego da Sara Regina;
Pelo andamento da Campanha de Construção da Massada (já temos 81
participantes!). Pela geladeira doada; Pela provisão de Deus na morte do
Gabriel (sobrinho da Marilene).
2 - Oremos: Pela Dra. Izolda – nova cirurgia no ombro; Pelo Igor (da Lena);
Pelo tratamento da Edislândia; Pela saúde da Zildânia. Pelo Natanael:
problema de refluxo. Pela saúde da Dona Socorro (Walbens); Pela gravidez
da Diana Karla, Ariane, Ozênia e Cida; Pela Conferência de Conservação
de Frutos (20 e 21 de setembro).
3 - Oremos: Pela Construção da MASSADA; Por 100 membros comprometidos; Pelo Assentamento Raposa, plano de Missões da Janeide. Pelo
casamento de Nack e Paulinho e Pelo Leonardo (12 anos): precisa de
cirurgia neurológica; Pelo trabalho no Hospital Albert Sabin, aos sábados,
também por mais voluntários; Pela viagem do Roberto a Israel.
4 - Oremos: Pelos irmãos que estudam ou trabalham fora: João de Deus/
Sancha (Maceió); Ícaro (S. J. Campos); Natan (SP); Átila (Sobral); Marcos
(Goiânia); Victor Bruno e Lady (Crato); Linhares (Mossoró); Cris Mônica
(Cáceres); Josiel (Maracanaú); Lucy (Mulungu e Caridade) Rômulo (Jaguaribe). Pelo tratamento da neurológico da Ana Keila, neta da Socorro
do Aureliano.

N otas & Notícias

PARA PENSAR

Nossa igreja, ao longo de seus anos, tem sido muito abençoada por
Deus. Essa bênção do SENHOR tem sido estendida para nós e para
nossas famílias. Como nas coisas de Deus há sempre abundância e
sobra, nossas bênçãos têm jorrado para irmãos de outras igrejas e
até para muitas igrejas próximas e distantes.
Podemos dizer, com convicção e verdade, que a nossa igreja não
apenas funciona bem. Ela vive com intensidade. Todas as semanas
dezenas de irmãos trabalham para que tenhamos excelência em
nossas atividades. Nossa sinceridade e zelo são reconhecidos até por
nossos mais cruéis críticos. E devemos tudo isso ao SENHOR, que
tem sido generoso e tem abençoado o fruto de nosso trabalho.
É maravilhoso quando podemos testemunhar irmãos que compreendem isso e querem ser sempre gratos ao SENHOR JESUS CRISTO. Esses irmãos estampam sua verdadeira gratidão em momentos
importantes e históricos. Eles se mostram voluntários em cooperação.
São generosos e entusiastas. Damos graças a Deus por ter irmãos
na fé que sentem alegria em participar. Estes expressam a marca
indelével de uma vida que agrada a Deus.
Há mais uma coisa muito importante: eles nos encorajam. O discernimento deles é para nós um bálsamo, uma fonte de ânimo. Eles
nem sabem o quanto somos abençoados por eles, mas Deus sabe,
e Ele há de galardoar esses servos dedicados.
Como tenho dito: hora de necessidade e momento de precisão são
ocasiões oportunas de mostrar a nossa fé, de revelar o nosso amor, de
evidenciar se valorizamos a Igreja do SENHOR, e de ofertar ao SENHOR
Deus como expressão de gratidão por tanto que Ele nos tem dado.

RETIRO DE JOVENS

Tema: ORAÇÃO – A SENHA DE DEUS: JEREMIAS 33:3
“Invoca-me, e te responderei;
anunciar-te-ei cousas grandes e ocultas que não sabes.”
Data: 17 a 19 de outubro. Taxa: 50,00
Local: Acampamento Vale do Vento – Maranguape
Informações: Liderança da Mocidade Fundamentalista Cristo é Vida

RETIRO DE CASAIS

Tema:
Conhecimento de Deus, Auto-conhecimento
e Conhecimento Mútuo
Estamos nos preparando para o nosso Retiro de Casais,
que será no acolhedor Hotel Don’Ana.
Data: 07 a 09 de novembro. Taxa: 250,00

RETIRO DO MINISTÉRIO DORCAS

Tema: A Dinâmica da Liderança Eficaz – Neemias 2:4
“O que me pede agora? Então orei ao Deus dos céus”
Data: 19 a 21 de Dezembro
Local: Hotel Don’Ana. Taxa: 90,00
Informações: Marlúcia
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