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A TAMARGUEIRA DO DESERTO

“Fugi, salvai a vossa vida e sereis com a
tamargueira no deserto” – Jeremias 48:6
O profeta Jeremias viveu numa época
diﬁcílima para Israel.
Depois da invasão assíria que devastou
completamente o Reino do Norte (Samaria), em 722 a.C., um novo império
surgiu, mais forte e mais conquistador
(a Babilônia) e constituía agora a grande
ameaça para Jerusalém e todo o Reino
do Sul (Judá).
Em breve Jerusalém seria destruída
(como foi em 586 a.C.).
Nesse contexto perigoso, de rebeldia, de
pecado e de incertezas, Deus conclama
ao Seu povo para fugir e salvar suas vidas
e para que fossem como a “Tamargueira
no deserto”.
A tamargueira é uma árvore muito especial nos desertos de Israel. Enquanto
a maioria das árvores morre por não
resistir ao calor e à aridez do deserto, a
tamargueira cresce, dá sombra, ﬂores e
frutos. Quanto mais sol ela recebe, mais
cresce e mas se fortalece.
Ela pega água nos veios subterrâneos
(suas raízes descem até 80 metros para
buscar água boa). Sua fonte de alimentação é imperceptível aos olhos, mas ela
se nutre do invisível.
As tamargueiras, muitas vezes, são ár-
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vores solitárias, e assim é o cristão que
quer viver ﬁel ao Senhor Jesus, não pode
e nem consegue ser popular.
Essas grandes árvores são bênçãos para
os viajantes e perdidos nos desertos,
pois sempre são fonte de vida (referência, sombra e frutos).
Jesus é o nosso Sol da Justiça. Bebemos
de Sua Água da Vida. Vivemos muitas
vezes incompreendidos e solitários, mas
perseveramos em abrir nossos ramos
para abrigar aos necessitados, compartilhar nossos frutos celestiais, enquanto
crescemos para o Alto._
Ah, não esqueçamos, a madeira da tamargueira é dura de queimar, e, mesmo
quando é queimada, ela é muito propícia a ser renovada, nascem novos brotos
e a tamargueira é sempre restaurada!
Sob o Sol da Justiça e bebendo da Água
da Vida, nós podemos ser abalados, mas
nunca derrotados!
“Em tudo somos atribulados, mas
não angustiados; perplexos, mas não
desanimados; perseguidos, mas não
desamparados; abatidos, mas não
destruídos” – 2 Coríntios 4:8-9.
LEITURA ANUAL DAS ESCRITURAS –
Josué 24:1-18
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SEM RESERVA
SEM RECUO – SEM PESAR
William Borden nasceu em 1887,
numa família evangélica muito rica
de Chicago.
Sua conversão se deu aos sete anos
– numa decisão que lhe mudou a sua
vida dramaticamente e que a afetou
profundamente.
Quando ele tinha dezassete anos,
já estava focado em missões mundiais.
Após acabar o ensino secundário ganhou de presente dos seus pais uma
viagem ao redor do mundo. Assim,
enquanto viajava por várias partes da
Europa Oriental e do Médio Oriente,
viu em primeira mão as necessidades
espirituais das pessoas nesses países.
O seu coração estava especialmente
aberto para trabalhar entre o povo
chinês, e voltou para casa decidido a
levar a boa notícia do Salvador para o
povo da China.
Na Yale University, William soube
que havia 15 milhões de muçulmanos
no noroeste da China, mas que até aí
nem um único missionário tinha sido
enviado para lá para tentar alcançá-los.
Naquela noite, Bill prometeu dedicar a sua vida a fim de alcançar
os muçulmanos chineses. A partir
daí nunca mais vacilou ou mudou a
respeito da prossecução apaixonada
desse objetivo.
Quando seu pai faleceu, a família
o chamou para assumir os negócios,
dizendo que ele poderia doar muito
dinheiro para Missões, mas ele respondeu: SEM RESERVAS!

Quando terminou seus estudos
teológicos, entrou numa Missão para
alcançar a China, e novamente vieram
os apelos que ele seria muito útil comandando os ricos negócios da família
e que poderia investir muito dinheiro
em Missões e ainda ser um incentivador e administrador de Missões nos
EUA. Mas, William Borden respondeu:
SEM RECUO!
No dia, 17 de dezembro de 1912,
embarcou para o Cairo a fim de estudar árabe antes de ir como missionário
para a China. Chegou na Cidade do
Cairo, capital do Egito, em 1913, e
imediatamente se dedicou a estudar
Língua Árabe e prestar serviços à comunidade. Ele rapidamente ganhou o
amor de muitos egípcios.
Mas, apenas um mês depois de
chegar ao Cairo, contraiu meningite
cerebral e ficou muito doente. Sofreu
muito durante algumas semanas, e
acabou por partir para eternidade no
dia 9 de abril de 1913, com a idade
de 25 anos.
William Borden nunca chegou à
China. Deixou a sua fortuna de mais
de um milhão de dólares para várias
missões e agências estrangeiras cristãs. Após a sua morte, os seus amigos
encontraram um papel debaixo do seu
travesseiro em que ele tinha rabiscado
as palavras: Sem Reservas! Sem Recuo!
Sem Pesar!
LEITURA ANUAL DAS ESCRITURAS
– Josué 24:19-33.

MARÇO - MÊS DE MISSÕES

19 – (Domingo) – Manhã: D. Mazé e Ev. Claudio Franco
Noite: Ev. James Solares Pr. Guaraci Boquin
25 (Sábado) – Voz dos Mártires
26 – (Domingo) – Manhã: Ev. Hercules
Noite: Missionário Roberto Santos e Missionário Siberio Melo

www.cristoevida.com
IBFCV • I greja B atista F undamentalista C risto é V ida
Avenida K, nº 911 - Planalto da Barra - Vila Velha - Fortaleza Ceará - Brasil - CEP 60348-530 - Telefone: +55 85 3286-3330

