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“Eu não estou pedindo
que vocês arrisquem o trem!
Estou pedindo que vocês
arrisquem suas vidas!”
Esta frase está no meio nevrálgico do filme “O Massacre de Rosewood”, uma produção norte-americana de 1997 (“Rosewood”).
A história é real e aconteceu no início do século XX, na Flórida, dentro de turbilhão de
racismo, covardia e muita violência. Uma
mulher branca foi espancada por seu amante e, para explicar seus hematomas, diz que
foi violentada por um negro. Os brancos racistas, e invejosos por causa da prosperidade da comunidade negra da cidade de
Rosewood, começam uma onda de perseguição, vandalismo, incêndios e linchamentos, que culminam com o massacre de quase toda a população negra. O xerife, embora
saiba da inocência dos negros, é covarde e
omisso. O juiz é racista e apóia a onda de
perseguição. E os homens brancos estão
embriagados de álcool, preconceito e ódio.
Um homem branco, dono do armazém
da cidade (interpretado por John Voight), tenta salvar umas cinqüenta crianças negras,
escondendo-as num pântano. Mas, como as
patrulhas com os cães farejadores estão cada
vez mais perto, ele tem a idéia de fugir com
elas no trem que está parado perto do pântano. Ele, desesperadamente, fala com os
dois maquinistas para colocarem o trem em
funcionamento e darem tudo que a máquina
puder para a fuga. Os dois homens vacilam.
O trem pode não agüentar, e é uma máquina
cara. O dono do armazém tenta convencêlos, diz que as crianças serão mortas e que
elas nunca fizeram mal a ninguém. Mesmo
assim os maquinistas temem pelo trem. É
quando o dono do armazém, com todo o seu

desespero, grita com eles e expõe a gravidade da situação:
“Eu não estou pedindo que vocês arrisquem
o trem! Estou pedindo que vocês arrisquem
suas vidas!”
Graças a Deus, eles concordam em ajudar e salvam as crianças, em meio a muitos
tiros, perseguição e muitos lances dramáticos.
A frase do dono do armazém bem que
pode nos ajudar a compreender duas coisas
que temos ensinado em nossos últimos
Informissões. Principalmente porque
estamos desenvolvendo o tema bimestral: As
Doutrinas da Salvação.
Vejamos a primeira delas. Somente
quando os dois maquinistas compreendem
o que está em jogo é que eles decidem fazer
alguma coisa. Assim também é a salvação
em Jesus Cristo. Somente quando o pecador compreende realmente que confiar em
Cristo é uma questão de vida eterna ou morte eterna, é que ele está apto a fazer uma
verdadeira decisão por Jesus como seu Salvador e Senhor. Muitas mensagens chamam
os homens para uma vida de sucesso com
Deus. Apelam para a resolução dos problemas amorosos, financeiros e de saúde. Mas,
essa não é a questão crucial. Salvação em
Cristo pressupõe que o homem está totalmente perdido e condenado ao inferno, e que
único caminho para o perdão de Deus é através de Jesus Cristo (leiamos João 14:6, Atos
4:12 e 1 Timóteo 2: 4-5). As famosas promessas para conseguir curas e “graças” que
são tão difundidas pelo catolicismo, as correntes da Universal, a ênfase dos

pentecostais nas curas e milagres são, na realidade, empecilhos que dificultam a compreensão dos
pecadores acerca do que realmente eles precisam.
Precisam, antes de tudo, da salvação de suas almas! Os dois malfeitores crucificados ao lado de
Jesus, em Lucas 23:39-43, são grandes exemplos
desta verdade. Um deles pede que Jesus o livre
daquela cruz (uma situação crítica de sua vida). O
outro pede por sua alma (a questão era a eternidade). Jesus não responde ao que pede por livramento terreno, mas promete vida eterna ao que
Lhe pediu “lembra-te de mim quando estiveres no
teu reino”. A mensagem do Evangelho não é para
que o homem ganhe o mundo. A autêntica mensagem bíblica consiste no pecador se arrepender e
confiar no perdão de Cristo através do Seu sacrifício expiatório a fim de que receba a vida eterna. Ou
você entendeu isto, ou você foi enganado.
A segunda implicação que percebo na frase
do heróico dono do armazém está ligada ao sentido de servir a Jesus Cristo. Pregar o Evangelho da
salvação a todas as nações do mundo é a ordem
de Jesus Cristo para todo Seu discípulo. Temos que
cumprir esta missão. Os primeiros discípulos entenderam esse imperativo e deram tudo, arriscaram
seus bens e suas vidas. E nós? Creio que hora de
ouvirmos o mesmo grito dramático: “Não estou pedindo que você arrisque o que lhe sobra. Não estou
pedindo que você faça apenas o que puder. Não
estou pedindo que você pese as dificuldades. Estou ordenando que você arrisque a sua vida!”. Ou
você entendeu isto, ou você foi enganado.
Aplicações pessoais desta mensagem:
1 – Estamos numa fase decisiva da Campanha evangelística do Dia dos Vivos. Queremos fazer no mínimo cinco mil rosas para distribuirmos
com as mensagens da salvação em Cristo, nas
redondezas da igreja. Pelo visto, vamos ficar bem
longe desse alvo, embora pudéssemos ultrapassar. O motivo está na falta de mais voluntários.
Estamos pedindo que você se arrisque. Arrisque
seu comodismo. Arrisque sua frieza. Arrisque suas
horas vagas. Arrisque sua saúde. Arrisque sua vida
terrena para que pessoas possam ter a oportunidade de ouvir a mensagem da vida eterna!
2 – Estamos fazendo Missões. Ou você vai
para os campos como missionário, arriscando sua
vida! Ou você fica aqui, orando prá valer e contribuindo com tudo que puder, arriscando também a
sua vida! Não há outra opção!
Somente quando entendemos a gravidade da
situação e o sentido da ordem é que somos capazes de fazer uma verdadeira decisão.
E esta é a diferença entre os discípulos de Cristo e os enganados.

O Triste Exemplo de Labã
Todos devem lembrar de Labão, irmão de Raquel, tio de Jacó. Aquele mesmo que abrigou Jacó
da fúria de seu irmão, Esaú, na distante Padã Arã.
Labão é filho de Betuel; Betuel, filho de Naor; Naor,
filho de Terá. Viveu Terá setenta anos e gerou a Abrão,
a Naor e a Harã. Quando Noé morreu, 350 anos após
o dilúvio, Terá possuía por volta de 100 anos.
Creio que Terá tenha sido temente a Deus, mesmo que pelo final de sua vida. Há na Bíblia menção
clara de sua idolatria (Js 24:2). Haverá também menção de temor a Deus de sua parte? Vejamos:
“Estevão respondeu: Varões irmãos e pais, ouvi.
O Deus da gloria apareceu a Abraão, nosso pai,
quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar
em Harã, e lhe disse: Sai da tua terra e de tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei.Então,
saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E
dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta
terra em que vós agora habitais”. (Atos 7: 2 -4).
“ São estas as gerações de Terá : Terá gerou a
Abrão, a Naor e a Harã; e Harã gerou a Ló. Morreu
Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos caldeus,
estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres; a de Abrão chamava-se
Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de
Milca e Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã,
filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu
filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para
ir à terra de Canaã; foram até Harã onde ficaram.”
(Gênesis 11: 27-32)
Muitos fatos me chamam a atenção nestes
versículos:
1) Harã teve pelo menos dois filhos, Ló (ou Iscá)
e Milca; 2) Naor casou com Milca, sua sobrinha, filha de Harã; 3) Abrão casou com Sarai, sua irmã,
filha de Terá e outra mulher que não sua mãe (Gênesis
20:12). 4) Não foi Abrão quem tomou a Terá para ir
a terra de Canaã. Quem realmente liderou o êxodo
da terra dos caldeus foi Terá. Porém, detiveram-se
em Harã.
Entre Ur e Canaã existe o deserto da Arábia.
Então, uma rota interessante a se trilhar seria
margeando o Eufrates até certo ponto e, em seguida, descendo rumo a Canaã, o que coloca Harã não
longe da trajetória.
Também é curiosa a ausência de Naor no referido êxodo. Onde estava Naor? Mais adiante, quando Abraão manda seu fiel servo buscar esposa para
seu filho Isaque (Gn 24:10), ele o envia a cidade de
Naor. Rebeca, neta de Naor, chama sua terra natal
de Harã (Gn 27:43) e Jacó, querendo assegurar-se
da localidade em que estava, pergunta aos habitantes de Harã por Labão, filho de Naor (Gn 29: 4 e 5).
É razoável supor que Naor tenha dado o nome de
seu irmão Harã, já falecido em Ur dos caldeus, a
cidade que fundara, Harã.
Deus chama a Abraão e lhe faz promessas
“ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra,
da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a
terra que te mostrarei.” (Gênesis 12:1)
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Observe que Deus aqui santifica mais intensamente Abrão para si, separando-o desta vez não somente de sua parentela, mas também da casa de seu
pai (que já era morto). E não se vê aqui menção de
idolatria por parte de Terá, Naor ou outros parente.
Vemos, então, Abrão seguir pela fé a Deus e
cumprir, sistematicamente, Mt 10:37 a 39, seja separando-se da casa de seu pai, seja dispondo-se a
matar seu único filho por amor e temor a YAHWEH.
O que dizer mais de Abraão?
Abraão foi chamado amigo de Deus.
E quanto a Labão?
A longevidade de Noé, Sete e outros propiciou
um testemunho duradouro. Imagino que não poucas
pessoas pelo mundo a fora tiveram conhecimento de
Deus. Veja Melquisedeque, Jó e Jetro, por exemplo.
Se Terá e sua casa não fossem tementes a Deus,
porque Abraão mandaria buscar esposa para seu
filho Isaque da sua parentela, caso os soubesse idólatras? Assim, não haveria lá grande distinção entre
aquelas e as mulheres cananéias, ou mesmo das
filhas de Ló (Gênesis 24:3 e 4). Mas não. O próprio
Abraão casou com sua irmã. E porque sabia que Naor
também era temente a Deus (Gênesis 31:53), mandou seu fiel servo a Harã em busca de esposa
(Rebeca) para Isaque.
Veja como foi o encontro entre Labão e o servo
de Abraão: “ foi Labão ter com ele, o qual estava de
pé junto aos camelos, junto a fonte.E disse: Entra,
bendito do Senhor, por que estais aí fora ?” (Gênesis
24:30-31)
Já quando o servo se ia embora levando Rebeca:
“Então, responderam Labão e Betuel: Isto procede
do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade.
Eis Rebeca na tua presença; toma-a e vai-te, seja ela
a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do
Senhor”. (Gênesis 24: 50 e 51)
Ora, Labão e seu pai, Betuel, não só conheciam
o Senhor, mas também sujeitavam-se à Sua soberania. Ter-se-ia o temor do Senhor passado de geração em geração? De Naor para Betuel e, pelo menos aparentemente, de Betuel para Labão? Se assim, por que também não de Terá para Abraão e
Naor? E mais! Pode-se supor a genealogia de Jó
como ramificando-se de Uz, primogênito de Naor?
(Gênesis 22:21 e Jó 1:1)
Após Jacó usurpar as bênçãos e a primogenitura
de Esaú, Rebeca lhe disse: retira-te para a casa de
Labão, meu irmão, em Harã (Gn 27:43). E Isaque
despacha Jacó a casa de Betuel, recomendandolhe tomasse lá por esposa uma das filhas de Labão
(Gênesis 28:2).
Chegando a Harã, Jacó foi bem recebido
(Gênesis 29: 4,14 e 15).
Deus foi com Jacó durante sua estada em Padã
Arã e lhe abençoou enormemente. A esse respeito,
disse Labão: Tenho experimentado que o Senhor tem
me abençoado por amor a ti (Gn 30:27). A isso respondeu Jacó: Tu sabes, porque o Senhor te abençoou por meu trabalho (Gn 30: 29 e 30). Mas apesar
de conhecer a Deus e vivenciar-lhe testemunhos inú-

meros, Labão era idólatra (Gênesis 31: 19).
Quão triste é ver Labão dizer: “E agora que partiste, porque tens saudade da casa de teu pai, por
que me furtaste meus deuses?” (Gênesis 31: 30).
Já apaziguando-se com Jacó, disse Labão: “ Vigie o Senhor entre mim e ti e nos julgue quando estivermos separados um do outro”. (Gn 31: 48 e 49)
E disse mais: “O Deus de Abraão e o Deus de Naor,
o Deus do pai deles julgue entre nós”. (Gênesis 31: 53)
Naor era temente a Deus? Sim! Creio que sim!
Terá era temente a Deus? Creio que veio a ser!
Labão era temente a Deus? Não!
Labão se converteu? Não sei! Só sei que Jacó
nunca mandou buscar esposa para seus filhos, a
semelhança de seus pais, das filhas de Labão ou de
sua parentela.
Labão escolheu seguir após outros deuses, apesar de vinte anos de bênçãos por convívio com Jacó,
homem temente a Deus (e também ter sido criado,
creio eu, num lar temente a Deus). Labão representa o gradual afastamento que o homem foi desenvolvendo em relação a Deus. A longevidade dos
homens e o testemunho daqueles tementes a Deus
iam-se diluindo na multiplicação dos povos. E os
homens foram cauterizando a consciência, e foram
seguindo a qualquer vento de doutrina, e foram obedecendo a ensinos de demônio.
Graças a Deus por Sua infinita misericórdia, que
dura para sempre. Quantos de nós vivíamos cientes
da existência e atributos de Deus e forçosamente
nos fazíamos alheios a importância de termos comunhão com Ele?
Quantos vivem ainda assim?
A estes digo: De nada adianta apenas saber da
existência de Deus. Você precisa ter um encontro
pessoal com Deus (Jesus Cristo). Assim como não
só Abraão, Isaque e Jacó tiveram, mas todo crente.
Veja o encontro que Jacó teve com Deus: “E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu; e os anjos de Deus subiam e desciam por
ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou
o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque.
A terra em que agora estas deitado, eu ta darei, a ti
e a tua descendência”. (Gn 28: 12 e 13)
Agora veja o que disse Jesus a esse respeito:
“Em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu
aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do Homem”. (Jo 1: 51)
Jesus Cristo aqui se identifica com a escada vista
por Jacó. Sem uma escada, como subirá o homem
ao céu? Jesus é esta escada única! Jesus é o único
caminho de Salvação, de ponte entre Deus e os homens. Abra os olhos, veja Jesus Cristo! Com fé, caminhe ao encontro de Deus! Dê o primeiro e decisivo passo. Aceite agora mesmo Jesus Cristo como
seu único e todo suficiente salvador! Experimente
caminhar a estrada de Deus para a Salvação – Jesus Cristo!
Não faça como Labão, conhecedor da vida e
excelência de Deus, mas rebelde em tê-lo como seu
Deus!
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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

C O N TA G E M R E G R E S S I VA - 9
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Falta apenas UMA semana para o nosso retiro
de jovens no Hotel-Fazenda em Chorozinho.
As reservas têm que ser confirmadas
com o pagamento de uma parcela
até o dia 3 de outubro. Lembramos
também que são apenas 100 vagas.
Os jovens devem levar um copo ou
caneca. E, como há geladeira na maioria dos apartamentos, podem levar lanches
e refrigerantes.
Os ônibus sairão de nossa igreja no dia 09/10
(sábado), às 7:30 da manhã. E retornaremos, na
graça de Deus, às 20:00 horas do dia 12
(terça-feira).

DIA DOS VIVOS
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O trabalho de confecção das rosas está indo bem.
Mas, como o nosso alvo inicial é de 5 mil rosas,
precisamos de mais voluntários.
Estamos correndo contra o tempo,
pois faltam apenas 30 dias para a
Campanha Evangelística do Dia dos
Vivos (02/11). Mais uma vez convocamos
a todos que possam para se engajarem
neste ministério evangelístico. Todas
às tardes, e até a noite, um bom
grupos de irmãos e irmãs se reúnem para o trabalho.
Contamos com você!

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.

RETIRO DE CASAIS
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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.
A taxa é de R$ 200,00
(aptos. sem ar-condicionado) e R$ 240,00
(aptos. com ar-condicionado).
Como foram preenchidas todas as vagas do
Hotel-Pousada Don’Ana, conseguimos algumas
vagas no Hotel Jangadeiro, que fica vizinho, a
taxa em apartamento sem ar-condicionado é de
R$ 220,00.
Atenção: Todos os casais inscritos devem participar de todas as programações do Retiro, inclusive do encerramento, domingo à noite.
Maiores informações com o casal Ximenes e
Patrícia (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
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 UARTA-F EIRA
19h às 21h30 – Curso Bíblico Discipular

Informissões
Boletim interno, semanal e gratuito da

IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA
AVENIDA K, Nº 911 – PLANALTO DA BARRA
BARRA DO CEARÁ - FORTALEZA - CEARÁ
TELEFONE DA SECRETARIA: 286.3330
SITE: WWW.CRISTOEVIDA.ORG.BR
TELEFONES DOS PASTORES:
PR. JOSÉ NOGUEIRA - 214.1412 e 9122.7979
PR. JOAQUIM VIEIRA - 294.1682 e 9995.9675
PR. LUIZ LINDOLFO - 214.1807

QUINTA-FEIRA
17h30min às 22h – Curso Bíblico Discipular

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

