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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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– Pr. José Nogueira –

Um Triste Lamento
Nosso nome é Últimas
Fileiras de Cadeiras.
Em muitos lugares somos desprestigiadas.
Nos estádios de futebol,
ninguém nos quer. Nos
ginásios esportivos, somos desprezadas. Nos
cinemas e teatros, as
pessoas fogem de nós.
Na igreja, porém, muitos
nos querem bem.
Quando somos postas para servir à adoração ao SENHOR,
nos tornamos as fileiras mais procuradas, somos as cadeiras mais
usadas.
Muitos jovens brigam por nós, há casais que nos disputam. Há
pessoas que chegam mais cedo somente para reservar nossas cadeiras para elas. Eles adoram as Últimas Fileiras.
Interessante: na aparência não temos nada especial. Não há
qualquer coisa em nós que chame a atenção. Para os Estudos
Bíblicos, a nossa posição é incômoda e nenhum pouco estratégica.
Para a pregação da Palavra de Deus, somos inadequadas e até desfavoráveis ao entendimento da exposição da Bíblia Sagrada. Nossa
posição dificulta a visão da tela de projeção das letras das músicas
e do esboço da mensagem das Escrituras.
Realmente, qualquer fileira é melhor do que nós. Nas outras se
pode ouvir melhor o pregador. Sim, nas outras fileiras se pode ver
melhor as letras das músicas e o esboço da mensagem. Nas outras
fileiras se sente melhor a comunhão no Culto. Mas, mesmo assim,
nós não perdemos a nossa popularidade. Somos pop!
Somos sempre as mais solicitadas, sempre as primeiras a encher.
Mesmo que no Culto, EBD, Koinonia e Mocidade haja poucas pessoas,
nós, porém, nunca ficamos vazias.
Nós, as Últimas Fileiras de Cadeiras, ficamos com pena das
outras fileiras. Dá na gente uma grande dor ver as primeiras fileiras
vazias e desprezadas.
Nosso sonho, como cadeiras, é ficar nas primeiras fileiras. Assim
poderíamos participar mais da Adoração ao SENHOR, sentir melhor
o calor espiritual do Culto, participar com mais vibração na mensagem
da Palavra de Deus.
Saibam, nós pensamos até em quebrar – para ninguém mais sentar
em nós. Por isso, adoramos uma chuvinha – quando os respingos
daquela abençoada chuva, vinda do Céu, expulsam nossos assíduos
sentadores e os empurram para a intimidade da adoração.
Ansiamos o dia em que seremos as Últimas Fileiras a ser procuradas, e em que ficaremos apenas para as pessoas que chegarem
atrasadas e que se lamentarem em ter que sentar em nós. Vocês
poderiam orar por esse nosso pedido?
Vocês poderiam nos ajudar a realizar este desejo?

20 A 24
FEVEREIRO

A Excelência
de DEUS em
Salvar e Restaurar
Famílias
Atos 16:31

2009

CELEBRANDO A FAMÍLIA
PARA AS CRIANÇAS

Convocamos os seguintes casais para uma reunião na próxima
terça-feira (dia 27 de janeiro), às 20 horas (na seqüencia da Koinonia), a fim de planejar junto com o Pr. José Nogueira a participação
e envolvimento de suas famílias no Celebrando a Família para as
Crianças.
Primeiro Grupo: Pr. Cosmo e Sulamita, Luciano e Helena, Fredson e Ritinha, Marcelo e Nilda.
Segundo Grupo: Pr. Joaquim e Lourdes, Ximenes e Patrícia,
Lívio e Paula, Samuel e Liamara.
TERCEIRO GRUPO: Mota e Linda, Romildo e Graça, Fredson e
Ritinha, Ailton e Edislândia.
QUARTO GRUPO: Clébio e Luciana, Lázaro e Socorrinha, Tiago e
Gina, Paulinho e Nack.
QUINTO GRUPO: Claúdio e Claudiana, Ricardo e Simone, Jocélio e
Zildânia, Karlos e Paulinha.

IMPORTANTE

Nossa intenção é fazer uma programação do CELEBRANDO A
FAMÍLIA – 2009, em que o tema “A Excelência de Deus em Salvar
e Restaurar Famílias - Atos 16:31” seja uma grande bênção para
as famílias de nossa igreja, no sentido de edificação espiritual, e uma
bênção de salvação para muitas famílias que vierem assistir.
Portanto, precisamos do engajamento de todos que quiserem participar
desta bênção, aqueles que querem ser usados por Deus na honrosa
tarefa de servir ao SENHOR Jesus Cristo. Assim convocamos casais,
jovens, senhores e senhoras para um alistamento voluntário.
Procure a irmã Lucinha Marculayne e dê seu nome, dispondo-se a
ajudar no que for preciso, e aguarde nossa convocação aqui no Informissões ou pessoalmente. Mas, acima de tudo e antes de qualquer
coisa, ore para seja uma bênção na sua igreja – da qual você é membro,
responsável e abençoado: “fiques ciente de como se deve proceder
na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da
verdade” (1 Timóteo 3:15).
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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

CONSTRUÇÃO DA MASSADA

Fortaleza Batista Fundamentalista

PERGUNTAS E RESPOSTAS - Parte 1

rmãos têm feito algumas perguntas sobre o nosso projeto de
construir a Massada – Fortaleza Batista Fundamentalista. Como
as perguntas envolvem sempre os mesmos assuntos, creio que
respondê-las aqui no INFORMISSÕES será de grande importância
e esclarecimento para todos.
1 - Por que precisamos construir um local de Cultos e reuniões
maior?
Resposta: Primeiramente eu respondo que tudo que fizermos deve
ser para a glória de Deus (Colossenses 3:17), então o projeto tem
que iniciar com esse propósito. Será para adoração ao SENHOR,
para edificação do povo de Deus, para expansão do Reino de Deus,
para melhor treinamento dos crentes da Igreja do Senhor Jesus
Cristo (Efésios 4:11-12), para crescermos na Obra Missionária que o
Senhor Jesus nos deixou para fazer (Mateus 28:18-20) e para melhor
alcançarmos as pessoas perdidas através de nossas programações
especiais, conferências e atividades.
Em segundo lugar, eu falo do nosso crescimento na membrezia e
na assistência aos cultos, e como a nossa abençoada palhoça ficou
pequena. Este foi um dos motivos que nos levou a celebrar a Ceia
do Senhor aos domingos pela manhã (no primeiro domingo - de cada
mês), pois com a presença maciça dos crentes e mais os visitantes
nós ficávamos super-lotados (quebrando a tranqüilidade que deve
marcar a Celebração da Ceia).
Por último, esclareço que instalações maiores nos darão os meios
de atingir o nosso alvo de alcançar as circunvizinhanças de nossa
igreja, principalmente através das programações evangelísticas que
realizamos. No Dia dos Vivos, por exemplo, em que fazemos uma
campanha evangelística de massa, convidamos cerca de 20 mil
pessoas dos bairros e conjuntos habitacionais mais próximos. Se
pedirmos a Deus, que, pelo menos, um por cento das pessoas convidadas atenda ao nosso convite, teríamos aqui 200 visitantes (que
seria, hoje em dia, impossível acomodar).
2 - Por que MASSADA – Fortaleza Batista Fundamentalista?
Resposta: Resolvemos pegar o nome “Fortaleza” que tem sentido
de um forte e é uma bela e significativa associação com o nome
de nossa cidade. E porque desde cedo compreendemos que Deus
pôs esta igreja aqui para ser uma coluna e baluarte (“fortaleza inexpugnável”, “lugar seguro”) da verdade (1 Timóteo 3:15). E Massada
por causa de ser este o nome da última fortaleza judaica a cair nas
mãos do Império Romano. É o nome da resistência dos judeus. E nós
esperamos que este nosso lugar somente seja “entregue” ao mundo,
depois que nós não mais estivermos aqui (após o Arrebatamento da
Igreja – 1 Tessalonicenses 4:13-18).
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 PELA JANEIDE

Curso de Evangelismo de
Crianças - Apec-Sp
“Rendam-Te graças todas as Tuas criaturas,
e os Teus feitos Te bendigam” (Salmo 145:10)
Primeiro dou graças ao SENHOR por ter
usado a minha igreja amada para que eu pudesse estar aqui. Apesar do pouco tempo, tenho
aproveitado muito, principalmente o meu tempo
a sós com o SENHOR, pois aqui meu tempo é
dedicado exclusivamente para Ele e para os estudos.
Apesar de não ser uma aluna nota dez em nosso seminário
(CBD), aqui percebo que serei bem melhor, graças ao meu pastor
e igreja, pois pelos conteúdos e atividades que recebi aqui, não tem
muitas surpresas para mim. Que bom! Nosso seminário é dez! Louvo
a Deus por ele! Mas é claro que aqui é mais direcionado ao meu
ministério com crianças, pois Deus sabe dos meus alvos e projetos
e também dos medos e imperfeições, mas Deus me surpreende a
cada dia e sei que Ele é glorificado quando demonstra a Sua fortaleza através de nossas fraquezas. Isto me faz ver que Ele deseja
agir por meio de nossas vidas; não porque sejamos perfeitos, mas
porque Ele é. E como Ele usa as coisas fracas e tolas (1 Coríntios
1:27). Significa que eu e você somos candidatos ideais para a Sua
obra. Ele usa gente como nós, que somos falhos e frágeis, a fim
de demonstrar a Sua força e graça. Ele quer pessoas que tenham
um coração disposto, e eu tenho me esforçado para ter, pois no
serviço do SENHOR, nossa maior habilidade é a disponibilidade,
e eu louvo ao meu
Deus por tê-la.
Estou muito feliz por essa oportunidade que Deus me deu através
de vocês e sinto que já começo a crescer muito mais. A todos que
contribuíram e contribuem para que eu esteja aqui, o meu muito obrigado, e que Deus derrame cada vez mais bênção sobre todos.
Um grande abraço para todos!
Pedidos de Oração
1 - Pelo curso da Janeide no Curso de Evangelismo de Crianças,
da APEC, em Mairiporã – São Paulo. Oremos pelo bom aproveitamento, pela saúde da Janeide (lá faz muito frio) e pelos trabalhos
práticos.
2 - Pelos recursos financeiros. Como é um curso intensivo e interno,
seu custo é muito alto (mais de mil reais mensais). Oremos para
possamos pagar pontualmente todas as parcelas e que os irmãos
contribuam fielmente com o Compromisso de Fé.
3 - Pelo prosseguimento dos trabalhos no Assentamento Raposa na
ausência da Janeide. Oremos para que possamos fazer pelo menos
duas visitas de trabalhos evangelísticos e de discipulado. Oremos
para as crianças e adultos convertidos permaneçam firmes.
4 - Oremos pelo projeto da Janeide: morar no Assentamento Raposa, em Santa Quitéria, e ali fazer um trabalho de evangelismo e
discipulado de crianças, fazer cursos de evangelismo com jovens
e adultos, e dar início a uma Congregação.

N otas & Notícias

AGENDA DE 2009 • PRINCIPAIS EVENTOS
1º BIMESTRE • MISSÕES
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

MARÇO
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
		 15h: 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)

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

03 (sex)
04 (sab)
05 (dom)
12 (dom)
		
18 (sab)
20 (seg)
21 (ter)
25 (sab)
		

19h30: Aniversário da D. Graça Aragão
19h: Reunião com Jovens Casais
09h: EBD - Ceia do SENHOR
07h: Culto da Ressurreição
08h: Café da manhã Ágape (sem EBD)
19h: Aniversário de 15 anos da Vancláudia
20h: Vigília de Oração
FERIADO
19h: Programação Especial - Celebrando a Família
(Mocidade, Jovens Casais e Casais Mais)
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