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AO REBANHO DE D EUS
– P R . J OSÉ N OGUEIRA –

Todos nós, e quase o mundo inteiro, ainda nos lembramos da cena. A maratona estava quase no fim. À frente, com uma boa
vantagem sobre o pelotão de elite, vinha o
brasileiro Vanderlei de Lima. De repente, entra na pista um sujeito de saiote, com cores
vermelha e verde, e atropela o brasileiro. A
nossa esperança do ouro se esvai naquele
maluco protesto. Mas o nosso brasileiro se
recupera e consegue ganhar a medalha de
bronze e, de quebra, recebe várias homenagens. Vira uma celebridade internacional e
talvez ganhe uma medalha olímpica de honra que até agora, em toda a história das Olimpíadas modernas, só foi dada a um atleta.
Vanderlei ficará mais famoso que o italiano
de ouro, pois quem ainda se lembra do
coreano, do sul-africano ou do etíope, que
ganharam ouro nas três últimas maratonas?

E se Cornelius Horan estiver certo?
Contudo, além do mal que pode ter vindo para o bem (pois nem sequer temos a
certeza de que o nosso Vanderlei agüentaria aquele pique e chegaria entre os três
primeiros), mais uma coisa me chamou a
atenção. O protesto do irlandês de kilt, como
ficamos sabendo depois, tinha o sentido religioso. Ele levava um cartaz no peito com
os seguintes dizeres: THE SECOND
COMING IS NEAR – SAYS THE BIBLE. Ou
seja, a segunda vinda (de Cristo) está próxima, diz a Bíblia.
Ele poderia estar promovendo qualquer
boa causa. E a maluca maneira de como ele
escolheu para fazer isso certamente não
anularia a verdade do conteúdo. Ele poderia
estar defendendo a paz, alguns animais em
extinção, a despoluição do planeta, etc. São
verdadeiras e boas causas que mesmo a
forma bizarra do protesto não negaria sua
verdade e importância. Todavia, é óbvio que
não precisaria de uma urgência tão grande
ao ponto de querer impedir a Maratona, a
mais característica prova das Olimpíadas.

Mas, e se ele estiver certo? Se a segunda vinda de Cristo estiver mesmo tão
próxima que as pedras estejam começando a clamar?
Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que
prometeu que voltaria ao dizer: “Quando vier
o Filho do Homem na Sua majestade e todos os anjos com Ele, então se assentará
no trono da Sua glória” (Mateus 25:31). E
predisse que Sua segunda vinda seria de
forma inesperada: “Por isso ficai também
vós apercebidos; porque, à hora em que
não cuidais, o Filho do Homem virá” (Mateus
24:44). Então, o grande sinal da proximidade da segunda vinda de Jesus Cristo é a
desatenção do mundo quanto a ela.
Assim, pelo descaso que quase todos
tiveram pelo conteúdo do protesto e pela
ênfase apenas na maluquice do irlandês,
chego a seguinte conclusão: a segunda
vinda de Cristo está próxima, e esta verdade é infinitamente mais importante e urgente do que qualquer maratona ou olimpíada!
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lização. Mas, depois, sabendo da gravidade do problema, comunicamos que começaríamos às 20 horas, com ou sem energia.
Com velas e as lâmpadas de emergência,
a programação começou. Sem microfones
e sem caixas de som, o nosso grupo de louvor se desdobrou – uma bênção! A peça se
iniciou, e nossos irmãos nunca falaram tão
alto! Deus estava presente nas improvisações. Amém. Milagres
acontecendo: na hora
em que a missionária
Esperança foi ler a Bíblia, a lâmpada de
emergência, que tinha se apagado, inesperadamente acendeu! (e, diga-se de passagem, nunca vimos a Florinda falar tão alto
e tão explicado daquele jeito). Quando as
duas lâmpadas de emergências pifaram,
entraram em cena os faróis de um carro
posicionado estrategicamente na entrada
da palhoça. No auditório, enquanto os visitantes não desgrudavam os olhos das cenas, os irmãos não paravam de interceder.
Risos e emoções (no final) foram arrancados da platéia, e dos crentes brotaram muitas ações de graça! O auditório em peso,
como que reconhecendo o sobrenatural de
Deus, aplaudiu entusiasticamente!
Creio que quem esteve aqui, crente ou
descrente, nunca mais esquecerá aquela
peça e aquela noite.
Falo por mim e por todos que participaram dessa luta e vitória: Foi muito bom lutar
e ver a mão e a vitória do SENHOR. Valeu
ver a garra dos crentes, o interesse de lutar
para que desse certo e para que a mensagem de salvação fosse pregada. Foi uma
evidência de que estamos realmente juntos na alegria e na tristeza, nas bonanças e
nas tempestades, até que a morte ou o arrebatamento, não nos separe, mas que nos
unam eternamente no Céu.

bênção do SENHOR

O Necreto estava se preparando para
partir em busca da Missionária Esperança.
O Dr. Ivo Pitangueira era o juiz de linha. A
família toda cantarolava a música olímpica.
Dada a ordem de largada, Necreto sai em
slow-motion, descendo o palco e atingindo
a rampa. Ainda em câmera lenta, ele “corre”
rampa acima, quando, de repente, um irlandês de saiote verde e vermelho, e uma ridícula boina, atravessa o caminho do Vandelei
Necreto de Lima e o atrapalha. De seu caixão, o Sr. Zeca Tatu exclama: “Oh não, agora
o meu Necreto ganhará só bronze!” (Todo
auditório, depois do susto e da surpresa, cai
numa sonora gargalhada).
Este foi apenas um dos fatos impressionantes de nossa noite de terça, quando em
todos os aspectos vimos tão claramente a
mão do SENHOR a nos proteger e abençoar. Às 19 horas, nosso auditório estava
lotado, e havia muitos visitantes – muitos
parentes e amigos dos membros de nossa
igreja. Às 19:10 faltou energia, mas nossas
duas lâmpadas de emergência responderam prontamente. Vários grupos de oração
se formaram ao lado da palhoça. Era o povo
de Deus, que estava na retaguarda, se mobilizando. Era Deus intervindo para que todos participassem dessa bênção. Avisamos
às pessoas que iríamos aguardar a norma-

MISSÕES

4 de agosto de 2004

Correspondência do Campo Missionário: Atalaia do Norte – Amazonas
Família Vieira
“Os passos do homem são dirigidos pelo SENHOR;
como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Provérbios 20:24
Amados irmãos,
É com imenso carinho que mais uma vez
lhes escrevemos para atualizar nossas notícias.
Ficamos admirados ao observar como o tempo tem passado rápido e em setembro já estaremos completando dois anos aqui neste campo.
Passou rápido, mas ao mesmo tempo parece que
já faz muito tempo que vivemos aqui. Às vezes, até

NOTÍCIAS DO TRABALHO
• Ficamos felizes com quatro novos decididos (três jovens e uma senhora), num culto de
domingo
• Também agradecemos a Deus pela EBF –
Escola Bíblica de Férias que realizamos no mês
de julho. Contamos com uma assistência de 41
crianças; entre essas, 4 decisões.
• Também nos alegramos em ver que várias
dessas crianças têm vindo para a EBD - Escola
Bíblica Dominical.
• Há duas semanas o Eduardo iniciou aulas para
o batismo. Temos umas dez pessoas participando.
No momento, não achamos que esses dez
estão ou estarão aptos para o batismo. Ao término do curso, iremos avaliar.
• Um outro motivo de alegria foi pela presença
de vários visitantes no último domingo (dia 01/
08/04), e que responderam positivamente ao
convite para vir, algo que nunca tinha acontecido outras vezes que convidávamos.
Sem dúvida, cremos que a obra aqui em Atalaia do Norte requer bastante perseverança.

ALGUNS PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Há grande necessidade de mais pessoas para
nos ajudar. Como os irmãos sabem, todo o trabalho
“depende de nós” – Pr. Eduardo, Claudia e Marliene.
Almejamos muito, ver pessoas da própria congregação servindo. Mas até agora, não têm surgido
pessoas com as qualificações necessárias.
• Ore para que esses irmãos da congregação
tenham grande desejo de desenvolverem sua fé.
• Orem para que o Senhor esteja mandando os
trabalhadores necessários para esta grande seara.
• Pelo suprimento da grande necessidade de
professores para a Escola Bíblica Dominical.
• Por pessoas para ajudar na área de música.
• Também gostaríamos de ampliar o que a Marliene
tem feito, por todos esses anos, que são as aulas de

parece um sonho, pois nunca pensamos neste lugar e neste trabalho. Por isso, conforme o verso
acima, podemos confirmar: Não podemos compreender o nosso caminho. Porém, podemos descansar no fato de que Ele tem sido Soberano em
nossas vidas! Não precisamos saber do futuro.
No presente temos alvos para o trabalho e
cremos que isso nos impulsiona o desejo de
passar aqui o tempo que o Senhor quiser.
alfabetização. Uma média de 14 crianças, todos os
anos. Queremos abrir mais salas e para isso precisamos de mais professores. Orem para que o Senhor esteja enviando essas pessoas.
• Outra dificuldade que surge é que ao sairmos de
férias a Marliene ficará sozinha. Uma situação muito
inviável, tanto para o trabalho como para sua segurança pessoal. Estejam orando a esse respeito.
• Necessitamos de suas orações quanto ao tratamento que o Eduardo necessita fazer, referente à
Hepatite C. A doença já foi confirmada. Orem pelos
meios e recursos necessários. Pois não temos
esse tratamento aqui e os medicamentos devem
ser administrados rigorosamente com controle e
acompanhamento médico, em virtude dos diversos efeitos colaterais que possam surgir.
• Necessitamos do apoio dos irmãos. Orem
para que o Senhor nos esteja dirigindo. Pois se
realmente for possível precisamos nos ausentar por um período de no mínimo seis meses.
Esta é a razão de estarmos fazendo esse pedido de socorro para que a obra não venha a
sofrer por falta de assistência.
• Estamos orando por um casal ou outra moça,
ou quem sabe os dois, o que não seria demais.
Estamos ansiosos por estas respostas do Senhor, pois não queremos deixar o trabalho sozinho.
E para finalizar estamos comunicando com alegria que Deus tem nos dado mais um herdeiro.
Estamos aceitando como algo decidido e permitido por Ele. A previsão para o nascimento será
para o inicio de fevereiro, e possivelmente, ao sairmos de férias, o neném nascerá no Nordeste.
Estamos planejando sair no início de novembro,
por causa do tempo de gestação que já estará
completando seis meses naquele período. Como
vêem, irmãos, estamos precisando demais de
suas orações para todos essas resoluções.
Afetuosamente, seus missionários,
Eduardo, Cláudia (Beatriz e Alice).

NOTAS E NOTÍCIAS

ENCONTRO DE CASAIS ○ ○
“AS ESTAÇÕES DO AMOR”

○

○

○

○

○

○

○

No último sábado de setembro, dia 25, às 17
horas, promoveremos mais um Encontro de Casais. Nosso tema abordará “As Estações do
Amor”, e haverá uma programação variadíssima
com um drama, dinâmica e um saboroso lanche
para os casais. Adquira o seu convite com o casal Claudiana e Luiz Cláudio.
○

DIA DOS VIVOS

○

○

○

○
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○

○
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○
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Começamos a confeccionar as rosas para a programação evangelística do dia primeiro de novembro. Todos estão convidados e convocados para ajudar. Uma verdadeira “linha de montagem” está sendo
feita no prédio de Educação Teológica, todas às tardes. Estamos precisando de tesouras e caixas de
papelão. Participe! Para maiores informações procure a Marta e Flávio, nossos gerentes operacionais.

RETIRO DE CASAIS ○ ○ ○ ○
VAGAS ESGOTADAS!!

○

○

O Cântico do Amor será o tema
deste ano (baseado no livro de
Cantares). O Pr. Gary Barber
e sua esposa Kátia
trarão as mensagens.
Será nos dias 26, 27 e 28
de novembro, no
Hotel Pousada Don’Ana,
na Praia do Presídio.
Casais, confirmem suas presenças pagando o
restante das prestações com o casal Ximenes
e Patrícia. Telefones: 259.3585 e 9999.9914.

ATIVIDADES SEMANAIS DA IGREJA
DOMINGO
9 horas – Escola Bíblica Dominical:
Estudos bíblicos com classes para todas as idades
18 horas – Culto de Adoração ao SENHOR Deus

SEGUNDA-FEIRA
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RETIRO DA MOCIDADE

Cristo é a resposta... Para os
Jovens e seus Conflitos
“Examinai as Escrituras... são elas
mesmas que testificam de Mim” João 5.39
9 a 12 de Outubro – Hotel-Fazenda em
Chorozinho. Taxa de apenas R$ 55,00 (incluindo
transporte e quatro dias de hospedagem
completa, com apartamentos com arcondicionado). Apenas 100 vagas.
Faça logo sua inscrição com a
Cristina Mônica.
Observação: Avisar aos convidados
acerca dos trajes de banho.
Mulheres: maiô decente. Rapazes: calção.

L E M B R E T E : A Mocidade está promovendo
algumas atividades para ajudar aos jovens
quanto ao custo para irem ao Retiro, veja
quais são e colabore:
- LAVA-JATO (aos sábados), resposável: Claudinho.
Preços: Carro R$ 5,00 e Moto R$ 3,00.
- FEIRINHA (26 de setembro): a liderança da
Mocidade está recebendo doações de
qualquer material reutilizável tais como:
sapatos, roupas, utensílios domésticos,
produtos de beleza... tudo... Procure-nos!
QUEM AMA DOA
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Comecemos a nos preparar para mais uma doação de sangue. A equipe do HEMOCE estará
em nossa igreja, durante a EBD, no dia 24 de
Outubro.

19 horas – Koinonia: Estudo bíblico
inspirativo e tempo de oração em grupos

TERÇA - F E I R A
19 horas – Tempo de Oração por Missões TOM: Breve devocional, informações de
campos missionários e oração em grupos
20 horas – Curso Bíblico Discipular

Q U A R TA- F E I R A
19h às 21h30 – Curso Bíblico Discipular

Q U I N TA

E

SEXTA-F EIRA

17h30min às 22h – Curso Bíblico Discipular

SÁBADO
15 horas – Clube OANSE e Jovens Vencedores:
Atividade recreativa e de edificação espiritual
para crianças e pré-adolescentes
19 horas – Reunião da Mocidade: Programação
variada com estudos bíblicos, cânticos espirituais,
dinâmicas de grupo e atividades sócio-recreativas

Informissões
Boletim interno, semanal e gratuito da
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