Ano XXII - Nº 803 • Fortaleza, 28 e 29 de agosto de 2010

CONSERVAÇÃO DE FRUTOS
28 E 29 DE AGOSTO

Faz isso de novo, SENHOR!
“Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do Teu servo,
e as suas súplicas, e sobre o Teu santuário assolado
faze resplandecer o Teu rosto, por amor do Senhor.”
Daniel 9:17
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SÁBADO • DIA 28
1 - Grupos de Intercessão - 18h30: Claudinho, Adriana, Rodolfo, Kelly, Ila,
Auristela, Lúcia Oliveira, Marlúcia, Iolanda e Francilene.
2 - Louvor & Adoração - 19h: Responsável - Samuel Oliveira e equipe
3 - Leitura Missionária - Marilene

COMPROMISSO DE FÉ POR MISSÕES
“Pois Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo Meu Nome”
Atos 9:16
A Ordem: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações...” Mateus 28:19
A Obediência: “Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já
fora anunciado...” Romanos 15:20
O Espírito: “Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que
complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus...” Atos 20:24
O Resultado: “E eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações,
tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro...” Apocalipse 7:9
A Nossa Necessidade: Além dos projetos missionários que estão em andamento, há a
necessidade de um reajuste no salário dos missionários, ainda oramos e estudamos como
acrescentar alguns benefícios na ajuda aos missionários. Temos o novo campo missionário
em Barroso (São Gonçalo do Amarante - CE) que o diácono Hércules iniciou e já tem uma
pequena congregação.
Nossa Estratégia: Compreender a nossa missão, ser submissos à ordem de Jesus, agir
sempre na dependência de Jesus, o Senhor da Seara, e, nesta confiança, fazer um Compromisso de Fé, na mesma intensidade e seriedade dos que vão, a fim de sermos verdadeiros
mantenedores da Obra Missionária.
Minha Resposta: Meu Compromisso de Fé para 2010 é de R$ _________________
por mês. Sei que com a minha cooperação o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo
pregado em muitos bairros de Fortaleza, em várias cidades do Ceará, no Brasil e no mundo,
alcançando judeus e gentios.
Ponha no gazofilácio no encerramento da Conferência ou entregue urgente ao Diácono
de Missões, juntamente com a sua oferta especial de amor por Missões.

MISSÕES - EU PARTICIPO
Com ajuda de Deus e dependendo exclusivamente dEle, faço o meu Compromisso
de Fé, pois creio que assim estarei dando uma crucial ajuda no envio e sustento de
nossos missionários para a proclamação do Evangelho a todas as nações!
Nome: _____________________________________________________________
Compromsso Mensal: R$ ______________________________
4 - Leitura Bíblica: 2 Coríntios 9:1-5 - Paulinho
5 - TOM - Tempo de Oração por Missões: Rodolfo e Kelly
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Carta da Cristina Mônica - Cárceres-MS
“Graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo”
1 Coríntios 1:2
Tenho recebido os Informissões e acompanhado cada programação realizada. Tive o privilégio de assistir ao vídeo de inauguração da Massada. Fiquei emocionada a cada imagem
exibida que foram das crianças aos adultos empenhados nesta construção. Porém uma delas
me chamou mais atenção e pude dá uma pausa para relembrar esse momento que em outras
oportunidades também pude participar que foi um grupo de oração em meio aos materiais de
construção e pelo horário deveria ser depois de um dia de trabalho. Acredito que no coração
de cada um dos presentes na oração o seguinte verso da canção: “Grandes coisas estão
por vir, Grandes coisas vão acontecer neste lugar...” Impulsionava e fortalecia a fé para que
realmente Deus abençoasse essa grande obra.
Não vejo a hora de poder colocar meus pés neste lugar, nesta casa de oração. PARABÉNS
irmãos! Glorificado seja o nome do Senhor!
Aqui estou na grande expectativa da visita do Pr. Nogueira, de matar as saudades de suas
pregações que no momento tem sido amenizadas pelos vídeos do site da igreja. E por falar
nisso, na próxima terça-feira o culto doméstico será na casa que moro e já pude adiantar que
a mensagem será um vídeo cujo nome da pregação é: Chateado. Torno a dizer que os textos,
as mensagens tem sido uma grande ferramenta de crescimento espiritual e de aprendizagem.
Sou muito grata por isso.
Desejo que Deus continue a derramar chuvas de bençãos na vida de todos da igreja, sobre
cada irmão. Tenho saudades, pois já fazem três anos que estive aí... como passa rápido hein?!
Fiquem na graça e paz do Senhor! Abraços!

Motivos de Oração

Dediquemos hoje a orar por nossos irmãos em Cristo que estão longe de nós, em vários
lugares do Brasil e do mundo, que, mesmo que não sejam missionários, estão sendo bênçãos
em várias igrejas e pregando o Evangelho de Cristo.
1. François, Marly e família - na França; Cristina Mônica, em Cáceres - MT; Átila - Sobral;
Marquinhos - GO.
2. Natan e Sara Cerqueira - São Paulo e R. G. do Sul; Zezinho, Oneide e família - Tauá - CE.
3. Assis - São Paulo; Victor Bruno e Ladynha - Crato - CE; João de Deus, Sancha e família
- Maceió - AL.
6 - História Missionária para Crianças - Parte I - Giuvan e Juliana
7 - Mensagem/Relatório: Pr. Luiz Flor - São Gonçalo do Amarante - CE
É com a alegria dada por Deus que comunico nossos avanços. Desde que nos mudamos para
o novo prédio temos investido mais tempo na parte do evangelismo. É diária a visitação feita nas
casas, distribuição de folhetos, cultos públicos e cultos ao ar livre. Nessa empreitada dedicamos
o culto de domingo à noite para ser um culto estritamente evangelístico (culto publico). Direciono
a caixa de som para o lado de fora do prédio e levo à vizinhança uma pregação evangelística.
O domingo pela manhã no qual temos a EBD é um período em que estamos estudando
CRISTO NO ANTIGO TESTAMENTO. Nesse mesmo período estou treinando os membros da
congregação para trazerem devocionais e logo mais receberão treinamento para aconselhamento.
Sábado último realizamos um AVANÇO MISSIONÁRIO com a participação de 15 pessoas
sendo uma boa parte da congregação do Araturi (Fernando, Sr. Antônio, Iraci, Tânia e família),
além desses participou um casal meus amigos em particular. Visitamos muitas residências e
tivemos um bom tempo de comunhão.
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PLANOS

1. Manter a realização do AVANÇO MISSIONÁRIO uma vez a cada mês.
2. Realizar uma conferencia sobre o carismatismo católico (muito presente
em São Gonçalo do Amarante no mesmo de setembro)
3. Fazer o restante da coberta de nosso prédio e assentar as portas.
4. Continuar as visitações diárias e os cultos evangelísticos.

NECESSIDADES

1. Necessitamos levantar o montante de 5000,00 (cinco mil reais) para o término de nossa
coberta. Foram cobertos 80 metros quadrados e ainda nos resta cobrir 70 metros quadrados. Desse valor já dispomos de metade oriundas de ofertas das congregações de
Pecém, Taiba e de um amigo pessoal. Gostaria de contar com a partcipação de sua igreja
para alcançarmos o valor total.
2. Gostaria de pedir-lhe o envio de 20 pessoas de sua igreja para no mês de setembro
realizarmos mais um AVANÇO MISSIONÁRIO. Nesse dia serão realizadas algumas
atividades sociais como corte de cabelo e distribuição de escovas de dente. Por isso,
se for possível envie pessoas que nesse ponto possam contribuir. Também serão feitas
visitações nas casas para cursos bíblicos, distribuição de folhetos e outros.
3. Instalação de dois MEGAFONES no prédio da igreja. Sendo um na frente e outro na parede
dos fundos para transmitir a pregação do DOMINGO e outros eventos evangelísticos.

DOMINGO • DIA 29 - CULTO MATUTINO
1 - Grupos de Intercessão - 08h30: Claudinho, Adriana, Rodolfo, Kelly, Ila, Auristela, Lúcia
Oliveira, Marlúcia, Iolanda e Francilene.
2 - Louvor & Adoração - 09h: Responsável - Samuel Oliveira e equipe
3 - Mensagem - Pr. José Nogueira

MISSÕES SEGUNDO JESUS
João 4:31-38
I - JESUS PRIORIZOU FAZER A VONTADE DO PAI - Vs. 31-34
Esta, na realidade, foi a grande obsessão de Jesus - Vs. 34 - comparar com Lucas 22:42.
Em Mateus 26:39, Ele disse: “não seja como Eu quero, e, sim, como tu queres”.
O que significa “comida”?
O que “comida” representa aqui?
A história da Dona Juliana é um exemplo de alguém que seguiu os passos de Jesus: Ela
viveu na Inglaterra, por volta de 1300, dois séculos antes da Reforma Protestante. Mas, ela era
uma autêntica crente, fiel serva do SENHOR Deus. Juliana escreveu um pequeno livro em que
expressa a seguinte oração: “Ó Deus, dá-me, por favor, três feridas: a ferida da Contrição, a ferida
da Compaixão, e a ferida da Aspiração por Ti”. Depois acrescentou: “Isto peço sem condições”.
A grandeza da oração daquela senhora se ressalta por não fazer qualquer barganha com Deus.
Estava dizendo ao SENHOR que não importava o tamanho das feridas, se fosse alto o preço que
tivesse que pagar para ter uma vida consagrada a Deus, estaria bem para ela. Quero fazer Tua
vontade, Ó Deus, não importa o preço que eu tenha que pagar! Para se submeter à vontade de Deus,
precisamos de um grande quebrantamento, como o que pedimos quando cantamos “Vaso Novo”.
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II - JESUS TEVE A VISÃO DO SEU CAMPO MISSIONÁRIO - Vs. 35
1) Sua visão era de urgência!
» “Vocês dizem que devemos esperar...?”
» Sua visão era de um mundo na UTI, Mateus 9:35-38.
2) Sua visão era de um Israel pronto para a receber a mensagem!
» “Campos brancos para ceifa” - São colhidos ou se perdem!
3) Sua visão era para ser compartilhada com os Seus discípulos!
» Ele a descreve!
» Ele ordena que também tenhamos a mesma visão!
Devemos encarnar o que pedimos quando cantamos “Pai, abre o meu coração...”
» Pedro Brito teve essa visão da Amazônia; Sadu Sundar Singh, do Tibet e dos Himalaias; William Carey, do mundo e da Índia; Carlos Studd, da China e da África; Nate Saint, dos
índios aucas, no Equador.
4 - Assembléia Geral da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida

DOMINGO • DIA 29 - CULTO VESPERTINO
1 - Grupos de Intercessão - 17h30: Claudinho, Adriana, Rodolfo, Kelly, Ila, Auristela, Lúcia
Oliveira, Marlúcia, Iolanda e Francilene.
2 - Louvor & Adoração - 18h: Responsável - Samuel Oliveira e equipe
3 - Leitura Missionária - Diácono Alexandre Aquino

PLANO DE FÉ POR MISSÕES
Definição

É um compromisso que cada crente (e a igreja como um corpo) assume para fazer a obra
missionária. Cada membro avalia sua fé e sua vontade de contribuir financeiramente a fim
de que o projeto de toda a igreja possa ser realizado. E faz um compromisso de, pela fé,
contribuir com aquela importância, confiando na provisão de Deus, durante o ano.
O amor ao SENHOR Jesus Cristo para que se queira e possa realizar a Sua vontade é a
base do Plano de Fé por Missões. Sem o amor a Deus, comprometido com a Sua vontade
revelada nas Escrituras Sagradas, qualquer iniciativa perde o sentido verdadeiro.
Compromisso é uma forma de expressar sua vontade de realizar algo. É assumido por
vontade pessoal, apenas procurando ser sensível à direção do Espírito Santo, tomando
como base a nossa própria experiência de fé. É assim que nasce um crente comprometido
com a ordem do Senhor Jesus Cristo para que o Seu Evangelho fosse pregado em todos
os cantos do planeta até que Ele voltasse!
Assumir um compromisso de, em um ano, contribuir com certa quantia mensal é uma
decisão de fé e coragem. Por fé significa que confiará em Deus como provedor dos recursos.
Segue-se, então, uma saga de mensalmente confiar e pedir ao SENHOR Deus que nos dê
os meios (recursos, economias, preservação de gastos com doenças e incidentes, etc.) a
fim de que possamos repassar à Missões o que Ele tem nos dado para tal.
A igreja, como um todo, também faz a mesma coisa, quando destina um percentual de
suas entradas para a obra missionária.
Portanto, as palavras amor, compromisso, fé, dependência e fidelidade fazem parte do
significado deste Plano.
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Natureza

e

Finalidade

Sendo de fato um plano de fé para Missões, na própria natureza do termo
encontramos a sua finalidade. Seu propósito já é predeterminado. São recursos
para levarmos adiante a obra que nos foi confiada pelo Senhor Jesus. Não é,
portanto, uma oferta para as necessidades da igreja. Estas são supridas pelos dízimos
do que o SENHOR Deus, em Sua misericórdia, tem nos dado. A liderança da igreja deve
ficar atenta ao propósito com que tais ofertas foram designadas diante do SENHOR.
Oswald Smith foi o pastor da maior igreja missionária que já se ouviu falar. Ele aprendeu
este método com os nativos crentes da Etiópia. Os irmãos da Etiópia queriam fazer Missões
e alcançar outras regiões com o Evangelho que os tinha salvado do pecado e da perdição
eterna. Muitos davam a sua vida para fazer a obra de Deus. Mas, não havia recursos. Eles,
então, fizeram um pacto com Deus. “Senhor, eu gostaria de dar tanto para financiar tal empreitada missionária. Mas não tenho, Senhor. Senhor, me dê essa quantia, que eu repassarei
para Missões”. E Deus - que certamente está muito mais comprometido com a Missão do que
nós - lhes deu. Eles foram fiéis e a repassaram, pois sabiam que só podia ter vindo de Deus!
E fizeram isso a cada ano, e progressivamente foram crescendo os recursos para a obra de
pregar as boas novas da salvação eterna. A base bíblica se encontra na instrução de Paulo
aos irmãos da Igreja de Corinto que estavam precisando aprender a ofertar para a obra de
Deus - 2 Coríntios 9:5.
O Pr. Oswald Smith, da Igreja do Povo, em Toronto, no Canadá, testemunha:
“Essa é a espécie de oferta missionária que prego, ensino e levanto onde quer que eu vá.
É o único tipo de oferta que tenho levantado para Missões, durante todos esses anos. Creio
que poderíamos conseguir todo o dinheiro de que precisamos para Missões se levantássemos
ofertas prometidas pela fé em todas as nossas igrejas.”

Os Dois Únicos Requisitos

A fé para se tornar um ativo participante de Missões é o primeiro requisito para o Compromisso de Fé por Missões. Eu preciso ter fé para dar aquilo que o SENHOR Deus já me deu,
é claro. Essa é uma questão de consciência cristã e fidelidade a Deus. Porém, posso pedir
ao SENHOR que aumente minha fé. Sei que a obra precisa de um esforço maior e de muito
mais recursos. E aí percebo que se esgotaram meus recursos e a minha fé. Daí a oração de
depender do SENHOR DA SEARA para que o Seu trabalhador receba mais para dar mais.
Os que são chamados para ir (é uma questão de vocação) vão com a disposição de darem
tudo. E os que são chamados para enviar devem exercer sua fé com a devida compreensão
do que o SENHOR Deus nos deixou para fazer.
Qual é o outro requisito? Fidelidade! Fidelidade para devolver ao SENHOR os nossos
dízimos (Malaquias 3:10-12). Fidelidade para sermos bons mordomos do que Deus nos provê
a cada dia. E fidelidade para repassar o que Deus nos dará de conformidade com o nosso
compromisso de fé.
Num dos primeiros anos em que implantamos o Compromisso de Fé em nossa igreja, contei a história do jovem casal que numa Conferência Missionária ambos ficaram a pensar no
valor de seu Compromisso de Fé. Pensaram em doar 100 reais por mês para Missões. Essa
quantia estava dentro um orçamento apertado. Mas, pela fé queriam dar 500 reais! Mas era
muito! Não teriam condições de dar. Porém, para calar de vez aquele impulso e vontade de
contribuir mais com Missões, resolveram escrever 200 reais no Compromisso de Fé. Sabiam,
que mesmo assim, teriam que confiar e depender do SENHOR.
No dia seguinte, ele foi chamado pelo chefe da empresa onde trabalhava. O chefe lhe disse:
- Por seu desempenho, você está sendo aumentado em 200 reais por mês!
Ele pensou em oração: - Senhor, obrigado por provê os recursos para Missões. E se eu
tivesse prometido 500?
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O Método

O sentido maior do Compromisso de Fé por Missões é exatamente a pergunta que fazemos
ao nosso Pai Celestial quando temos em mãos os formulários do Plano de Fé:
- Senhor, quanto queres provê através de mim para manter a obra missionária de Tua igreja?
Ou seja, o que Deus quer dar me utilizando. Afinal a obra é dEle. Os recursos são dEle. E
o servo é dEle também. A honra é dEle, somente para a Sua glória e louvor!
4 - Leitura Bíblica: Filipenses 4:10-20 - Irmã Eliete
5 - TOM - Tempo de Oração por Missões: Eduardo e Karol

Carta da Missionária Marliene - Atalaia do Norte - Amazonas
“Bem aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança (...).
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes
na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão”
Salmos 40:4a e I Coríntios 15:58
Sei que em Deus realmente podemos confiar e caminhar seguros em suas promessas; pois
Ele cumpre o que promete e pode nos assistir em todas as circunstâncias. Até aqui só tenho a
agradecer ao Senhor pelo privilégio de ser sua filha, pois, posso compreender que nele o nosso
trabalho não é vão e por isso, mesmo diante das dificuldades, confiando em suas promessas,
prossigo na certeza de que não estou aqui por acaso, mas, Deus tem um propósito nesse fato
e quero ser uma bênção ou um instrumento útil em suas mãos.
Saibam que atualmente a igreja está realizando culto de evangelismo nos lares, toda sextafeira, tem sido uma bênção, já ocorreram algumas decisões; essa prática está sendo um meio
de evangelismo e de conhecermos mais os irmãos, ter mais comunhão com eles e estender
a realização dos cultos nos lares àqueles descrentes que assim desejem.
Trabalho ajudando na Escola Dominical, na mocidade, nos discipulados, culto de oração e visitas.
Aproveito também as oportunidades na Escola Pública para ajudar as crianças com o
ensino da Palavra de Deus, buscando alcançar também seus pais e os colegas de trabalho.
Nossa Conferência Missionária será em setembro, no aniversário da igreja, já faz algum
tempo que estamos orando por esse propósito.
Estou alegre com a presença dos missionários: Isaías e Rachel, em minha casa, pois eles
têm nos ajudado com a música, o louvor na igreja. Graças a Deus a nossa convivência é boa e
em tudo só tenho que agradecer. Este Ano meu plano é visitar minha irmã no Acre nessas férias,
antes de ir à Fortaleza, porque já faz mais de 10 anos que não nos vemos. Inclusive, neste ano,
vou viajar no mês de novembro, porque a escola vai entrar em reforma e ampliação e por isso
já comprei as passagens: Manaus - Rio Branco, 17.11.2010 e Rio Branco-Fortaleza, 28.11.2010.
Outra novidade é que uma equipe de médicos veio fazer um trabalho de evangelismo com
prestação de serviço para os ribeirinhos, já que não foi possível para os indígenas, junto com
o casal que já mencionei (Rachel e Isaías).
Saibam também que estou sempre orando por vocês e acompanhando todo processo da
construção da Massada e da GRANDE fé de vocês de esperar GRANDES coisas de Deus e
confiar nele para tudo.
Não desanimem e continuem sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.

Pedidos de Oração

1. Oremos pela Marliene, por sua saúde, por seu trabalho junto à EBD, Discipulado, evangelismo nas Escolas Públicas.
2. Pela viagem dela no fim do ano, ela visitará parentes e ficará uns dias em Fortaleza, onde
poderá descansar e dar relatórios dos trabalhos.
3. Pelas conferências missionárias em Atalaia do Norte, em setembro.
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6 - História Missionária para Crianças - Parte II - Giuvan e Juliana
7 - Consagração - Rodrigo e Cristina
8 - Mensagem - Pr. José Nogueira

MISSÕES SEGUNDO JESUS
João 4:31-38
Parte II

Já vimos que:
- Primeiro: JESUS PRIORIZOU FAZER A VONTADE DO PAI - Vs. 31-34
(Esta, na realidade, foi a grande obsessão de Jesus - Vs. 34).
- E também que: JESUS TEVE A VISÃO DO SEU CAMPO MISSIONÁRIO - Vs. 35
Hoje veremos mais acerca da visão missionária de Jesus:
III - JESUS TINHA A VISÃO DO GALARDÃO - Vs. 36
» Por que nossos olhos têm-se fechado para as recompensas celestiais?
» Daniel 12:3 (“Os que forem sábios , pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento;
e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas [brilharão] sempre e eternamente”).
» Hebreus 6:10 (“Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho
e do amor que evidenciastes para com o Seu Nome...”).
» A resposta a Pedro em Marcos 10:28-30.
» O ensino de Lucas 16:9.
IV - JESUS ENSINOU A VISÃO DA CERTEZA DA VITÓRIA - Vs. 37-38.
1) Jesus é o grande semeador - Vs. 37
Ele mesmo espalhou a semente da sede de Deus nos homens - Eclesiastes 3:11. Ele
mesmo tem usado desbravadores, verdadeiros mateiros, para abrir caminho para a pregação
da Palavra. Ele tem usado até pedras para clamarem que Ele é o SENHOR.
2) Jesus assegura que haverá sempre colheita - Vs. 38
Esta é a confiança que a igreja, que envia, tem. É a confiança que o missionário, que é
enviado, tem! Esta é certeza da colheita de vidas salvas e que glorificam a Deus em todos os
cantos da terra - Salmo 47, 48, 65 - 67, etc.
“Pois Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo Meu Nome”
Atos 9:16
Abre, SENHOR Deus, nossos olhos para Missões!

Domingo
QUARTA

19h00 - Koinonia e TOM (Tempo de Oração por Missões)

SÁBADO

SEXTA

TERÇA

PROGRAMAÇÃO SEMANAL DE NOSSA IGREJA
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09h00 - EBD (Escola Bíblica Dominical): Classes de Estudos Bíblicos.
16h00 - Ensaio do Coral Cristo é Vida
18h00 - Culto de Adoração a Deus e Pregação da Palavra de Deus
19h00 - Grupo Grão de Mostarda – Reunião e Treinamento
20h00 - CBD (Centro Bíblico Discipular): Hebraico Bíblico
17h00 - CBD (Centro Bíblico Discipular): Escatologia
18h30 - CBD (Centro Bíblico Discipular): Introdução ao Grego do N.T.
19h00 - CTBPL (Curso de Treinamento Bíblico para Pastores e Líderes): História da Igreja
15h00 - EBEC – Escola Bíblica de Evangelização de Crianças
16h00 - Grupos de Evangelismo - Visitas de Evangelização
19h00 - Programação da Mocidade Cristo é Vida

