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“De Ti vem o meu louvor na grande congregação.
Cumprirei os meus votos na presença dos que O temem”
Salmo 22:25
6 a 8 de Fevereiro
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Os grupos que ficarão responsáveis pelo Restaurante Cristo é Vida –
20 a 24 de fevereiro (período de carnaval) já foram formados. Cada
grupo é constituído por dez pares (20 pessoas). Eles já escolheram
seus temas para cada noite. Agora vão planejar os cardápios, as
vendas e promoções. Parabenizamos os líderes e equipes pela disposição em ajudar e pela capacidade de liderança e organização.
• Grupo 1 - sexta-feira » DIA 20:
Casal Líder: Pr. José Nogueira e Guida. Integrantes: Mota e Linda,
Carlos e Tana, Ligy e Alexandre; Lívio e Paula; Ailton e Edislândia; Samuel
e Lia; Rômulo e Diana; Ana Vanessa e Jaime; Marden e Jaqueline.
Tema: Uma Noite Portuguesa, com certeza... de bênção!
• Grupo 2 - sábado » Dia 21:
Casal Líder: Daniel e Gláucia. Integrantes: Marcus e Lucinha; Elpídio e
Cris; Jackson e Ismênia; Boni e Ilzanir; Cláudio e Zoélia; Lívio e Cleide;
Lázaro e Socorro; Nonato e Maria; Cleiton e Joelma.
Tema: CEIA É VIDA (O Retorno).
• Grupo 3 - domingo » Dia 22:
Casal Líder: Ripardo e Marilene. Integrantes: Pr. Cosmo e Sulamita; Bebeto e Marlúcia; CTJ e Ana Hércia; Romildo e Graça; Iolanda
e Ivone; Auristela e Marlene; Luiz Cláudio e Claudiana; Giuvan e
Juliana; Melo e Valéria.
Tema: O SENHOR é a minha porção - Salmo 119:57
• Grupo 4 - segunda-feira » Dia 23:
Casal Líder: Esmerino e Ila. Integrantes: Aragão e Jane; Cléia e
Eliete; Karlos e Ana Pérola; Josiel e Lucy; Fredson e Ritinha; Tiago e
Gina; Jocélio e Zildânia; Paulinho e Narc; Igor e Raíssa.
Tema: Finas Iguarias - Daniel 1:8
• Grupo 5 - terça-feira » Dia 24:
Casal Líder: Alexandre e Glaudiane. Integrantes: Marcelo e Nilda;
Catarina; Lena; George e Daniele; Eliézio e Fatinha Comunhão; Luciano
e Helena; Vanúzia e Ricardo; Liduína Teles; Carmen; Silvinho e Cíntia;
Geová e Francilene.
Tema: Uma Noite Caipira, com feijão tropeiro e comunhão!

Sarah Emilly – “Herança do SENHOR
são os filhos... Feliz o homem que
enche deles a sua aljava” (Sl 127:3 e 5)
A filhinha do casal Cida e Leandro
nasceu no dia 31/12 de 2008, às 9h30
da manhã, com 2,230kg e 44 cm.

CONSTRUÇÃO DA MASSADA
Fortaleza Batista Fundamentalista

Precisamos muito orar para a realização desse projeto. E o
primeiro milagre começa em nossa própria vida, quando nós
nos dispomos para fazer o máximo que pudermos (este é o
princípio bíblico e a oferta que agrada a Deus). Fazer menos
do que pudermos é menosprezar o Reino de Deus. Fazer
mais do que podemos é tentar a Deus, é agir por orgulho e
vaidade. Agora fazermos de verdade o que nós realmente
pudermos, é honrar a Deus, é revelar o valor da causa de
Deus para nós.
Portanto, convocamos toda a igreja para renovar seu
compromisso de contribuir para a construção da Massada, e
que sejamos fiéis e que possamos honrar a Deus e mostrar
nossa gratidão por tudo que Ele nos tem feito (“Que darei
ao SENHOR por todos os Seus benefícios para comigo?” –
Salmo 116:12).
Se Deus nos permitir, vamos começar nossas obras em
fevereiro. Vamos fazer mudanças no projeto (ampliando o
estacionamento). Convocamos toda a igreja a se envolver
com um compromisso financeiro mensal até julho (pais, filhos,
avós, crianças). Comprometa-se com fé, no máximo que
puder, para a glória de Deus!
Conforme combinamos em nossa última reunião, na EBD
do dia 08 de janeiro, estabelecemos que não vamos colocar
no INFORMISSÕES os compromissos assumidos. Eles serão
feitos e registrados normalmente e servirão de base para os
nossos planos. Mas, para efeito de planejamento e execução
nós usaremos as doações do mês anterior. Por exemplo,
no dia 10 de fevereiro teremos um relatório das doações de
janeiro. Com essa base, nós vamos nos reunir, avaliar nosso
projeto de construção, planejar as etapas e partir para execução (documentação, compra de material, formação de equipe
de trabalho, estudos alternativos de empreitas, etc).
Portanto, estamos marcando uma Assembléia para o dia
15 de fevereiro (logo após a Conferência Missionária), ocasião
em que, além dos orçamentos da Igreja e de Missões, vamos
deliberar acerca da Construção da Massada.
“O Deus dos céus é Quem nos dará bom êxito; nós, Seus
servos, nos disporemos e reedificaremos; vós, todavia, não
tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém.”
Neemias 2:20
Confio em Deus para cooperar com a construção de nossa
MASSADA - Fortaleza Batista Fundamentalista, por isso, por fé,
assumo o compromisso de doar a importância de:

R$ _____________________ por mês, de janeiro até julho de 2009.
Meu Nome: _________________________ Fone: _________________.
Destaque e coloque no gazofilácio ou entregue a Elsa (Diaconia de Finanças)

MISSÕES – OREMOS POR MORADA NOVA

Pr. Evaristo e Família

RELATÓRIO MISSIONÁRIO 2008/2009

“Tomou, então, Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem,
e lhe chamou Ebenézer, e disse: Até aqui nos ajudou o SENHOR.”
1 Samuel 7:12
Saudações amados, chegamos a mais um termino de ano, e louvamos a Deus por todas as bençãos que recebemos dEle, gostariamos de
compartilhar um breve resumo do que aconteceu no ano de 2008.
PROGRAMAÇÕES
• BATISMO: No dia 20 de dezembro Pr. Evaristo e Pr Joaquim Vieira,
realizaram o batisto de cinco irmãos, fizemos uma programação no
setor e o batismo no rio Banabuiu.
• CASAMENTOS: No ano de 2008 foi realizado o casamento de três
casais que precisavam regularizar o dever civico do casamento civil,
foram eles: Genario e Claudiana, Leonardo e Geliane e Luziene e
Mardônio.Dos três casais tres irmãos foram batizados.
• EBF: em julho relizamos a Escola Bíblica de Fèrias, com a participação
de umas 70 crianças por dia no perímetro irrigado de Morada Nova.
• EBEC: começamos no perímetro irrigado, mas, por algumas mudanças
na estratégia de trabalho para Morada Nova, estamos em recesso.
• CONGREGAÇÃO 02 DE AGOSTO: em Junho de 2008, começamos a
realizar cultos semanais na cidade, reuniamos minha família e a família
da irmã Luziene, um total de 7 pessoas, começamos a buscar uma
família no setor 1 próximo da cidade (2 km), três adultos e três crianças,
o espaçao que tínhamos era a minha garagem no fundo do quiltal,
mas com saída para outra rua, fizemos uma reforma e melhoramos o
espaço, compramos 20 cadeiras e conseguimos consertar um som, ao
mesmo tempo que davamos assistência semanal no perímetro irrigado,
hoje, estamos com 21 irmãos entre adultos e crianças na cidade.
• DIA DOS VIVOS: Fizemos uma programação em uma praça pública
passamos um filme em um telão.
• EVANGELISMO: Distribuição de folhetos e culto nos lares, no natal
fizemos uma experiencia e o resultado foi muito bom, ensaiamos tresmusicas de natal e entramos nas casas para cantar com a autorização
dos donos, foi uma surpresa a recepção das pessoas para conosco.
• MISSÕES: Em 2008 começamos a contribuir com missões, não foi
muito bom, pois, não houve fidelidade nas contribuições.
• DIA DAS CRIANÇAS: realizamos em um balneario com as crianças da
igreja do setor e da cidade foram mais de trinta crianças, hove mensagem, brincadeiras, lanche, presentes e banho no rio, foi uma bênção.

• DIA DOS PAIS E DIA DAS MÃES: Culto de ações de graça e presentes para mães e pais.
• NATAL: realizamos culto muito abençoado no setor e levamos umas
vinte pessoas da cidade.
• FINAL DE ANO: Realizamos culto na cidade, conseguimos uma
escola e troxemos os irmãos do setor.
NOSSOS ALVOS PARA 2009
1 - Contribuir com Missões
2 - Criar equipes para serviço na cidade (já realizado)
3 - Alugar prédio para igreja na cidade
4 - Aquisição de 30 cadeiras, 2 microfones, conserto do som.
5 - Levar uma equipe para Conferência Missionária da igreja
mãe.
6 - Fazer acampamento de carnaval
7 - Projeter (projeto de compra de um terreno)
8 - Começar EBEC na cidade e no setor
9 - Fazer treinamento da equipe para EBEC.
10 - Evangelismo
11 - Batismo dos novos convertidos
12 - Programações especiais
13 - Conclusão do curso (CBD), Pr. Evaristo.
14 - Continuar CDB - Centro Discipular Bíblico / 3º semestre - M.N.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos a Deus e a amada igreja na pessoa do Pr.José
Nogueira e irmãos amados, por vossas contribuições com a familia
missionária de Morada Nova, vossa contribuição tem chegado como
dádiva de Deus sempre suprindo as nossas necessidades, neste ano
estamos aumentando nossos trabalhos em Morada Nova, as perspectivas são boas e isso requer mais recursos, certamente os irmão que
estão se congregando lá irão contribuir juntamente com todos, para
o engrandecimento da obra do Senhor em Morada Nova, louvamos
a Deus pela amada igreja e por essa familia BATISTA FUNDAMENTALISTA que tem sido parte do grande trabalho de evangelização no
mundo, continuem orando por nossos projetos.
Um abraço,
Pr. Evaristo, Luciana, Josué e Joel.
NOTA: No ano de 2008, houve uma mudança nas diretrizes dos trabalhos em Morada Nova, pois, nossa igreja no setor tem sofrido muito
por falta de estrutura para sobrevivência dos irmãos que lá moram,
havendo então um altíssimo numero de exodo para cidades que ofereçam mais condições de vida, atualmente temos no setor 9 pessoas
incluido uma criança, no ano que passou houve uma saída de umas
15 pessoas do perimetro irrigado, todas se mudaram para outras localidades, estamos, planejando uma nova estratégia de trabalho lá, temos
um irmão (Reginaldo) que está dirigindo a congregação no domingo eu
e minha família vamos todos os sábados e fazemos um culto, iremos
começar nesse ano a EBEC à tarde, também faremos um grupo de
visita nos lares para evangelismo, orem por nossos projetos.
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AGENDA DE 2009 • PRINCIPAIS EVENTOS
23 a 25 (sex a dom)
		
		
		
		

1º BIMESTRE • MISSÕES
JANEIRO
- Conferência Missionária na I. B. de Maanaim:
Pr. José Nogueira
- Pregadores na IBF Cristo é Vida:
EBD: Rômulo (Devocional); (Classe) Mota
Culto: Pr. Joaquim

FEVEREIRO

01 (dom) 09h: EBD - Ceia do SENHOR
06 a 08 (sext a dom) XXII Conferência Missionária - Cumprindo a Missão:
		 Salmo 22:25
14 (sab) 19h: Aniversário da Dona Lúcia Lôtfi
15 (dom) 09h: EBD - Assembléia da Igreja: Orçamento 2009
20 a 24 (sex a ter) Celebrando a Família 2009 (período de carnaval)
28 (sab) 09h: Treinamento de Liderança da EBEC
2º BIMESTRE • MORDOMIA BÍBLICA

M A R ÇO

Programação Semanal
TERÇA-FEIRA 15h: CBD Intensivo
		 19h: Koinonia
QUINTA-FEIRA
		
		
		

15h: CBD Intensivo
18h: Reunião do Grão de Mostarda
18h30: TOM - Tempo de Oração por Missões
19h: CTBPL

SÁBADO	 15h: Evangelismo Pessoal; EBEC
		 19h: Mocidade
DOMINGO	 09h: EBD - Escola Bíblica Dominical
		 18h: Culto de Louvor e Adoração
01 (dom)
03 (ter)
		
05 (qui)
		
		
		
07 (sáb)
		
		
		
14 (sab)
		
21 (sab)
28 (sab)
03 (sex)
04 (sab)
05 (dom)
10 (sex)
11 (sab)

09h: EBD - Ceia do SENHOR - 2º Batismo de 2009
15h: Início do CBD Intensivo
19h: KOINONIA
15h: CBD Intensivo
18h: Reunião do Grão de Mostarda
18h30: TOM - Tempo de Oração por Missões
19h: Início do CTBPL - Panorama Doutrinário
15h: Início da EBEC
19h: Reunião com os Jovens Casais
(até 10 anos de casamento)
19h: Reunião da Mocidade
19h: Reunião dos Casais Mais (mais experientes:
11 anos de casamento em diante)
17h30: Reunião Pastoral com Namorados e Noivos
19 h: Casamento de Jozélia e Carlos

ABRIL
19h30: Aniversário da D. Graça Aragão
19h: Reunião com Jovens Casais
09h: EBD - Ceia do SENHOR
19h: 15 anos da Vancláudia
19h: Reunião dos Casais Mais

Informissões
I greja B atista F undamentalista C risto

é

V ida

Av. K, nº 911 - Planalto da Barra - Fortaleza - CE - Telefone: (85) 3286.3330
Pr. José Nogueira (8841.3710) - Pr. Joaquim Vieira (8712.6796)
Jornalista Resp.: Mariana Cadete - MTB-CE 01820-JP • Diaconia de TI & M
Boletim interno, semanal e gratuito • Tiragem: 500 cópias • www.cristoevida.com

