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RE T I RO

E S P I R I T UA L

DE

JOV ENS

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

C

NDO
ONQUISTA

JERICÓ

Será este o tema e a
grande aventura para
as crianças de nossa
igreja, por ocasião
da homenagem do
Dia das Crianças.
Iremos a uma cidade
murada, com grandes
torres, e cheias de “inimigos”. E, como Josué, vamos
aprender a derrubar as barreiras que impedem o avanço
e o crescimento do povo de Deus.
A taxa será de 17 reais, incluindo o ônibus, lição bíblica,
passeio, piscina, almoço e muita aventura e emoção. Será no
dia 1º de novembro, saída às 8 horas e retorno às 17 horas.

Igreja Batista Fundamentalista Cristo
www.cristoevida.com
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A o R ebanho

de

D eus

– Pr. José Nogueira –

QUEBRANDO
MALDITOS PARADIGMAS
PROVÉRBIOS 23:7 - ISAÍAS 26:3 - FILIPENSES 4:8
UMA EXPLICAÇÃO:
Você não tem controle sobre as suas circunstâncias. Você não
pode controlar a sua hereditariedade. Há uma coisa que você
pode controlar: os seus pensamentos. Você pode adequar
seus pensamentos conforme novos paradigmas:
“COMO ELE PENSA EM SUA ALMA, ASSIM ELE É”.
UMA DEFINIÇÃO:
Paradigmas são conceitos que se fixaram em nossa mente
e que modelam nosso jeito de ser, de viver, de ver e fazer
as coisas.
UM DESAFIO:
A transformação que o Evangelho efetua faz com que essas
velhas estruturas sejam quebradas e mudadas para os CONCEITOS DE DEUS.
PRIMEIRO VELHO PARADIGMA A SER QUEBRADO:

FAZER O MÍNIMO POSSÍVEL PARA DEUS
- Não foi esse o sentimento do Salmista – Salmo 116:12
- Não foi esse o elogio de Jesus – Lucas 21:1-4
- Não era esse o pensamento de Davi – 2 Samuel 24:24
- Nunca foi essa a filosofia de Paulo – Colossenses 1:28-29
SEGUNDO DESTRUTIVO PARADIGMA A SER DELETADO:

MISSÕES É OPCIONAL

- O alvo foi dado por Jesus:
Fazer discípulos – Mateus 28:18-20
- O alcance foi estabelecido por Jesus:
Todo o mundo e toda criatura – Marcos 16:15-16
- O conteúdo foi ensinado por Jesus:
O evangelho – Lucas 24:44-48
- O modo foi exemplificado em Jesus: João 20:19-21
- O poder para realizar já foi providenciado por Jesus: Atos 1:8
TERCEIRO MALIGNO PARADIGMA A SER DESTRUÍDO:

EU NÃO SOU IMPORTANTE NA OBRA DE DEUS
- Só Acã pecou, mas todo Israel sofreu – Josué 7:5-11
- Cada Crente faz parte de um Corpo – Efésios 4:7, 15-16
- O Senhor conhece cada Um de nós – Salmo 138:1-7
- O Senhor não usa números, usa Pessoas – Ezequiel 22:30-31

A CONSTRUÇÃO DA MASSADA
Fortaleza Batista Fundamentalista

Graças a Deus chegamos a 110 compromissos de oração e
contribuição mensal para a construção de nosso edifício. Conforme
a projeção inicial, precisaríamos de 5 mil reais mensais para dar
início às obras. Nesse planejamento, orçamos investir 60 mil, até
dezembro. Mas, estamos bem aquém dessa importância. Por isso
oremos para que tenhamos mais comprometidos, e aumento nos
compromissos. Também pedimos que você se junte a nós em oração
a fim de discernirmos a vontade de Deus quanto aos passos a seguir
neste momento.
Eis a lista dos que assumiram o compromisso de fé em ajudar
neste projeto:
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/
Ilzanir (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 (25,); 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. Mª Evenilda Nyr (10,); 81. Lourdes Moreira (20,); 82. Rose/Bruno (100,);
83. Lúcia Oliveira (50,); 84. Cláudio/Zoélia (250,); 85. Tana (40,);
86. Cong. Pecém (50,); 87. Diniz/Jute (200,); 88. Fábio Moura (20,);
89. Sandra Duarte (20,); 90. Iranir (10,); 91. Jocélio/Zildânia (70,);
92. Janemeyre (20,); 93. Raphael/Amor (30,); 94. Neide (10,);
95. Mara Celi (10,); 96. Helder (15,); 97. Liduína Lôtfi (20,);
98. Lúcia Lôtfi (20,); 99. Lúcia Moura Vó (10,); 100. Teófilo/Séfora (50,);
101. Sandra Helena (50,); 102 - Ian (80,); 103. Maria Odete (10,);
104. Eurides (10,); 105. Xavier (20,); 106. Cleide/Lívio (15,); 107.
Rosimeyre (30,); 108. Loia (20,); 109. Margarida (50,); 110. Átila (50,).

Por amor e pela fé, comprometa-se a ajudar mensalmente
até dezembro. Esperamos que nesses meses de contribuição
o SENHOR Deus nos dê o que nós necessitamos
nesta primeira parte do projeto.
Para efeito de planejamento, AINDA estou confiando em Deus para
cooperar mensalmente com a construção de nossa MASSADA Fortaleza Batista Fundamentalista, com a importância de:

R$ ______________________ por mês, até dezembro/2008.
Meu Nome: ___________________________________________.
Preencha, recorte e coloque no Gazofilácio, ou entregue à irmã Elsa Mita

MISSÕES
NOTÍCIAS DAS CONGREGAÇÕES

PATACAS - CEARÁ
“Dou graças ao meu Deus por tudo
que recordo de vós, fazendo sempre,
com alegria, súplicas por todos vós, em
todas as minhas orações, pela vossa
cooperação no evangelho desde
o primeiro dia até agora”.
(Filipenses 1.3-5).
Faltam-nos palavras para expressarmos
nossa gratidão pela oferta de R$ 2.000,00
reais que nos foi enviada para ajudar na
compra de nosso terreno. Ficamos felizes
por sentirmos o apoio de vocês em todos
os sentidos a este trabalho. Sabemos que isto contribui para o
sucesso desta obra. Isto também nos faz sentir um maior peso de
responsabilidade e compromisso com a formação desta igreja e a
propagação do Evangelho puro e genuíno nesta região.
Pedimos a Deus que nos mantenha fiéis a Ele e a sã Doutrina
até o final de nossas vidas, para que possamos dizer como o
apóstolo Paulo: “Combati o bom combate, completei a carreira,
guardei a fé”.
Esperamos contar sempre com suas orações.
Aqui faremos o mesmo por vocês!
Com o coração cheio de gratidão,
Congregação de Patacas
Pr. Cosmo Silva Neto

ARATURI - CAUCAIA - CEARÁ
Pr. Luiz Lindolfo e Dona
Glória continuam firmes e
fortes na liderança de nossa
Congregação, no Araturi, na
cidade de Caucaia.
Há três membros da Congregação do Araturi estudando no Curso de Treinamento Bíblico para Pastores
e Líderes (CTBPL): Pr. Luiz,
Fernando e Júnior. E todos têm feito de forma muito dedicada e
com grande aproveitamento este Curso Bíblico.
A posse oficial do Pr. Luiz Lindolfo será no dia 15 de novembro (sábado), às 19 horas.
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MISSÕES
NOTÍCIAS DAS CONGREGAÇÕES

ATALAIA DO NORTE - AMAZONAS
Queremos dar um resumo de nossas notícias. Primeiramente dizer que
apesar das lutas, o trabalho continua. Temos visto dia a dia Deus fazendo
milagres, a começar por nossas vidas. Há momentos quando pensamos que
não temos capacidade de conduzir o rebanho de Deus, Ele nos dá coragem
e continuamos fazendo o trabalho. Muitas vezes quando estamos tristes;
sim porque até mesmo um obreiro sente desânimo, Deus nos usa e então
nos faz sentir revigorados.
» Então queremos passar boas
notícias: Domingo que passado
(dia 28/09) comemoramos os
11 anos de existência da nossa
congregação desde que foi feito
o primeiro culto no atual prédio.
Apesar de ter faltado alguns
irmãos, a igreja estava cheia.
Foram aceitos por aclamação nove irmãos que já estão
conosco há alguns anos, sete
Pr. Eduardo Vieira
desses são irmãos marubos
que se converteram na aldeia
através do trabalho da Missão
Novas Tribos. Eles já estão há
quase seis anos conosco e tem
sido participantes assíduos.
Ficamos alegres com a presença de vários irmãos da igreja
de Benjamim Constant, dois do
quais vieram para nos auxiliar com
o violão. Foi muito bom para nós
que estamos aqui meio isolados,
Grupo que foi aceito por aclamação
sem contato com outros irmãos.
Pois é, entre muitas lutas temos
visto Deus fazer sua obra, não por
nossos méritos, é evidente.
Estamos também nos preparando para, em dezembro, fazer o
batismo de um grupo. Há alguns
que são crentes antigos. Não
foram batizados antes por alguns
motivos. Aqui temos muita dificuldade na área do comprometimento. Estamos também batalhando
para inculcar a importância de
Nossos filhos e o missionário Cézar que
serem assíduos aos cultos.
nos visitou recentemente
Também pedimos orações
pelo problema que enfrentamos
com a maioria dos casais, que
não são casados legalmente.
Então estamos lutando para
convencê-los a se casarem. Temos seis casais assim, mas um
já deu entrada nos papéis.
Ficamos aqui na luta e
agradecemos o apoio de cada
um dos irmãos, que apesar de
estarem tão longe de nós, conClasse de cri
anças, mais de
tudo se fazem presentes através de
60 neste dia,
professoras Cl
áudia e Marlie
suas preciosas orações e contribuições.
ne
A Deus seja a honra, e a glória, para sempre, amém!
Família Vieira (Pr. Eduardo, Cláudia, Beatriz, Alice e Eduardo Neto)

N otas & Notícias

NOVO MÓDULO DO CTBPL

Na próxima quinta-feira, dia 16, às 19 horas, começaremos um novo
módulo do Curso de Treinamento Bíblico para Pastores e Líderes.
Reforçamos o convite para que toda a igreja participe desse treinamento bíblico para servir ao SENHOR Jesus Cristo.
Lembremos de Marcos 10:45 e do paradigma bíblico que ele nos
chama à obediência. O módulo será concluído no dia 18 de dezembro.

AGENDA DA IGREJA
OUTUBRO

(quinta-feira) 16 - 19h: Início de Módulo do CTBPL:

				
Comunicando Mensagens Bíblicas
(sex a dom) 17 a 19 - Retiro de Jovens (Vale do Vento – Maranguape)
(sábado) 25 - 17 HORAS: Casamento de Nack e Paulinho

NOVEMBRO

(sábado) 01 - 08h: Passeio-Aventura das Crianças –

				
Conquistando Jericó
			 19h: Mocidade – Programação Especial - Sketes
(domingo) 02 - 08h: Café Ágape e Celebração da Ceia do Senhor
			 09h: Evangelismo de Massa – Dia dos Vivos
			 18h: Culto Especial – Lançamento do livro:
				
Deus das Surpresas
(sex a dom) 07 a 09 - Retiro de Casais (Praia do Presídio)
(sábado) 08 - 19h: Mocidade - Participação do Primeiro Grupo
(sexta-feira) 14 - 19h30: Casamento de Lia e Samuel
(sábado) 15 - 13h: Feirinha Social do Ministério Dorcas
			 16h: Chá de Baby da Cida
			 19h: Posse do Pr. Luiz Lindolfo – Araturi
			 19h: Mocidade – Participação do Segundo Grupo
(sábado) 22 - 19h: Mocidade – Participação do Terceiro Grupo
(quinta-feira) 27 - 19h: Jantar de Ações de Graça
(sábado) 29 - 19h: Mocidade – Conclusão dos Grupos

DEZEMBRO

(sábado) 06 - 08h: Viagem Missionária da Mocidade

			 19h: Lançamento do livro:
				
Deus das Surpresas (para convidados)
(domingo) 07 - 09h: Celebração da Ceia do Senhor –
				
Dia das Primícias
(sábado) 13 - 19h: Mocidade – Eleição de Liderança
(domingo) 14 - 09h: Assembléia Geral da I.B.F. Cristo é Vida
(quinta-feira) 18 - 19h: Encerramento do Semestre – CTBPL
(sex a dom) 19 a 21 - Retiro do Ministério Dorcas – Hotel Don’Ana
(quinta-feira) 25 - 19h: Cantata de Natal
(sábado) 27 - 19h: Mocidade – Confraternização
(quarta-feira) 31 - 21h: Vigília de Oração, Batismo e Ceia do Senhor

MINISTÉRIO DORCAS

Respondeu-lhes: Quem tiver duas túnicas, reparta com quem
não tem; e quem tiver comida, faça o mesmo. - Lucas 3:11
Ajudemos este Ministério trazendo doações de alimentos.

