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AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

Em setembro estamos desenvolvendo o tema OS ÍNTEGROS DE CORAÇÃO,
baseado em Daniel 1:8 (“Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se...”).
E, dando continuidade a este imprescindível princípio bíblico, adaptei um
texto de Charles Swindoll, do livro “Firme Seus Valores”.

Integridade
Em 1921, o Dr. Evan O’Neil Kane, cirurgião-chefe do Hospital
Kane de Nova Iorque, se convenceu de que a maioria das cirurgias
poderia ser feita com anestesia apenas local, evitando assim os riscos de uma anestesia geral. Para provar isso, no dia 15 de fevereiro daquele ano, ele
operou-se a si mesmo, removendo seu próprio apêndice sob anestesia local. A operação
foi bem sucedida, e sua recuperação foi mais rápida do que se esperava para pacientes
com anestesia geral. Outra vitória da medicina.
Hoje eu gostaria que o leitor fizesse uma cirurgia em si mesmo, enquanto lê este texto.
Não uma cirurgia física, naturalmente, mas espiritual. Vamos chamá-la de “cirurgia autoexploratória da alma”. Estando totalmente cônscio e alerta, convido-o a permitir que o
Espírito Santo seja seu assistente e lhe passe o único instrumento necessário para essa
cirurgia da alma - o bisturi da Palavra de Deus, de lâmina perfeitamente esterilizada.
O texto de Hebreus 4:12 nos diz que a Palavra de Deus é... “viva e eficaz, e mais
cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir
alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.”
De posse desse confiável instrumento, dê uma olhada bem profunda, bem sincera e
rigorosa, em seu “homem interior”, e veja se consegue avaliar a condição de sua integridade. Para alguns, esse será um primeiro olhar; para outros, talvez não seja o primeiro,
mas certamente um exame que deveria ter sido feito há muito tempo. Seja qual for o seu
caso, asseguro-lhe de que é uma atitude muito necessária.

DOIS TESTES EFICAZES E REVELADORES
Assim como ocorre no plano físico, no
espiritual também é necessário que se façam alguns exames antes de proceder à
cirurgia. Analisaremos nossas respostas
para estes testes, para sabermos quais são
as condições de nossa alma.

O TESTE DA ADVERSIDADE
Quando enfrentamos problemas, calamidades, perdas e todo tipo de adversidade, logo percebemos a dimensão de nossa

estabilidade. Salomão, o sábio rei de Israel, nos diz o seguinte: “Se te mostras fraco
no dia da angústia, a tua força é pequena.”
(Provérbios 24:10).
Não existe nada como a adversidade
para nos mostrar se somos realmente fortes, ou fracos. A população da cidade de
Balvano, na Itália, que sofreu um forte terremoto em novembro de 1980, passou por
um teste de resistência mais severo do que
o que sofrem os habitantes de Los Ângeles,
que ficam nervosos a cada tremor que ocor-

re vez por outra. E a senhora Mary Enterline, que
mora em Middletown, Pennsylvania, e tem um filho de dois anos, e reside a poucos quarteirões
de uma usina nuclear? A Sra. Enterline confessa:
“Estou morrendo de medo... todas as noites
quando fecho as cortinas da janela dele, e olho lá
fora e vejo as torres da usina, quase me ponho a
chorar. Fico em pânico. Nunca me achei uma pessoa violenta, mas estou começando a pensar que
estou ficando louca - creio que estou mesmo.”
O que está acontecendo? O teste da adversidade está em aplicação. São os últimos limites de
nossa estabilidade.
Tire algum tempo para fazer uma análise interior. Você está suportanto bem as adversidades?
Ou percebe que pensava ser mais forte do que
realmente é? Será que ficou surpreso com os
resultados dos testes da adversidade? Essas
coisas nos deixam surpresos, realmente.
Mas existe ainda um outro exame que também
é bastante revelador, embora seja mais difícil e
bem mais sutil.

O TESTE DA PROSPERIDADE
A adversidade é uma prova que verifica nossa
estabilidade - isto é, nossa capacidade de suportar as dificuldades, de sobreviver a elas. Mas a
prosperidade submete a testes a nossa integridade. Não há nada melhor do que ela para revelar a
verdadeira realidade de nossos sistemas de valores mais básicos. Embora isso possa ser difícil
de entender, o fato é que nossa integridade é forjada na bigorna da prosperidade... ou então fracassa totalmente na prova. Vejamos novamente
o que Salomão diz: “Como o crisol prova a prata,
e o forno, o ouro, assim, o homem é provado
pelos louvores que recebe.” (Provérbios 27:21).

A APROVAÇÃO DO PROFETA DANIEL
O livro do profeta Daniel foi preservado pelo
Espírito Santo para que todos nós pudéssemos
lê-lo, admirá-lo e nos apropriar de sua mensagem
rica de integridade. Lembremo-nos das características da integridade:
• Um espírito excelente: Evitar sentimentos
maus como ciúme, inveja, mesquinhez, egoísmo, etc.
• Fidelidade e diligência no trabalho.
• Pureza pessoal interior, demonstrada nas
atitudes e nos relacionamentos inter-pessoais.
• Constância na comunhão com Deus, através da perseverança nos devocionais diários.

Você está com o bisturi na mão. Agora, o autoexame é com você. E isso não é apenas uma
boa idéia, é um mandamento da Bíblia: “Examine, pois, o homem a si mesmo... Porque, se nós
julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.” (1 Coríntios 11:28,31). Um lembrete final: só você pode realizar essa cirurgia em sua
alma; só você. Ninguém mais tem condições de
conhecer o seu interior tão bem. Se quiser mesmo segurar firme a integridade, terá que acertar
as contas com toda a verdade dos fatos, sejam
quais forem as conseqüências.
Charles Colson era amigo e confidente de Nixon, Presidente dos Estados Unidos. Era conhecido como um homem “durão”, esperto, corrupto
e obstinadamente leal ao presidente.
Quando estourou o escândalo de Watergate
que provocou a renúncia de Nixon, Colson foi
acusado de muitos delitos. No decorrer desses
processos, ele converteu-se a Cristo. Um verdadeiro drama interior começou a desenvolver-se
no coração daquele homem, pois havia ainda outras culpas que nem sequer a promotoria sabia.
Ele descreve essa crise de integridade da seguinte maneira:
“Parecia que ninguém havia notado o erro. Pelo
menos a impresa não comentou nada a respeito.
Mas as palavras ‘muitas das acusações’ latejavam em minha mente como o rumor compassado
dos motores do avião que me levava de volta a
Washington. Seria uma compulsão freudiana? Ou
seria Deus usando minha própria palavra? ‘Inocente de muitas, mas não de todas as acusações, Charles.’
Minhas próprias palavras haviam-me apanhado. Enquanto eu fosse réu e atolado na lama do
‘escândalo de Watergate’, minha conversão não
seria completa. Tinha que acertar o meu passado.
Se isso implicasse em ir para a cadeia, teria de ir.”
O que aconteceu depois é do conhecimento
geral. Colson revelou a verdade e foi para a
cadeia. Mais tarde foi liberto. Mas, o mais importante, era que ele já era livre interiormente.
Purificado. Podia viver sem o peso da culpa.
Honesto em suas palavras. Cristo lhe dera coragem para enfrentar a verdade, toda a verdade, e tornar-se um discípulo íntegro de Jesus
Cristo.
Vale a pena fazer isso? Leia o livro de Daniel;
estude a história de José, em Gênesis, capítulos
37 a 50; pergunte a Charles Colson!
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COMEMORAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

No dia 7 de setembro comemora-se o importante grito
de “Independência ou Morte”, quando D. Pedro I
proclamou a nossa independência de Portugal,
em 1822, surgindo um novo e grande país. A
Bíblia nos ensina a respeitar nossos governantes e orar por eles (1 Timóteo 2:1-4). E temos
muitos motivos para clamar pelo Brasil numa
época de tantos escândalos e decepções.
Talvez a mais grave seja a nossa própria cultura
que, sendo formada fora dos princípios da Palavra
de Deus, é em si mesma má até quando procura fazer o
certo. Por exemplo, por que a toda a impressa chama de
“mensalão” e “mensalinho” o que, na verdade, trata-se de
suborno. Pecado não pode ter apelido ou eufemismos - tem que
ser chamado pelo que ele realmente é – para que se perceba, no
mínimo, a sua gravidade e sua nefasta conseqüência.
Contudo, em homenagem ao Brasil, publicamos nesta data uma boa
notícia. Transcrevemos aqui trecho de um debate numa Universidade, nos
Estados Unidos, quando o ex-governador do Distrito Federal e ex-Ministro
da Educação Cristóvão Buarque, foi questionado sobre o que pensava
da internacionalização da Amazônia. Um universitário americano
introduziu sua pergunta dizendo que e esperava a resposta de um
humanista e não de um brasileiro. Esta foi a resposta do Sr. Cristóvão Buarque:
“De fato, como brasileiro eu simplesmente falaria contra a internacionalização da Amazônia. Por
mais que nossos governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Como
humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que sofre a Amazônia, posso imaginar a sua
internacionalização, como também de tudo o mais que tem importância para a humanidade.
Se a Amazônia, sob uma ética humanista, deve ser internacionalizada, internacionalizemos
também as reservas de petróleo do mundo inteiro. O petróleo é tão importante para o bem-estar
da humanidade quanto a Amazônia para o nosso futuro. Apesar disso, os donos das reservas
sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a extração de petróleo e subir ou não o seu preço.
Da mesma forma, o capital financeiro dos países ricos deveria ser internacionalizado Se a
Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela
vontade de um dono, ou de um país. Queimar a Amazônia é tão grave quanto o desemprego
provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais.
Não podemos deixar que as Reservas Financeiras sirvam para queimar países inteiros na volúpia
da especulação. Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a internacionalização de todos os
grandes museus do mundo. O Louvre não deve pertencer apenas à Franca. Cada museu do mundo
é guardião das mais belas peças produzidas pelo gênio humano. Não se pode deixar esse patrimônio
cultural, como o patrimônio natural amazônico, seja manipulado e destruído pelo gosto de um
proprietário ou de um país. Não faz muito, um milionário japonês, decidiu enterrar com ele, um quadro
de um grande mestre. Antes disso, aquele quadro deveria ter sido internacionalizado.
Durante este encontro, as Nações Unidas estão realizando o Fórum do Milênio, mas alguns
presidentes de países tiveram dificuldades em comparecer por constrangimentos na fronteira dos
EUA. Por isso, eu acho que Nova York, como sede das Nações Unidas, deve ser internacionalizada.
Pelo menos Manhatan deveria pertencer a toda a Humanidade. Assim como Paris, Veneza, Roma,
Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, cada cidade, com sua beleza específica, sua história do
mundo, deveria pertencer ao mundo inteiro. Se os EUA querem internacionalizar a Amazônia, pelo
risco de deixá-la nas mãos de brasileiros, internacionalizemos todos os arsenais nucleares dos EUA.
Até porque eles já demonstraram que são capazes de usar essas armas, provocando uma destruição
milhares de vezes maior do que as lamentáveis queimadas feitas nas florestas do Brasil.
Nos seus debates, os atuais candidatos à presidência dos EUA têm defendido a idéia de
internacionalizar as reservas florestais do mundo em troca da dívida. Comecemos usando essa
dívida para garantir que cada criança do Mundo tenha possibilidade de comer e de ir a escola.
Internacionalizemos as crianças tratando-as, todas elas, não importando o país onde nasceram,
como patrimônio que merece cuidados do mundo inteiro.
Ainda mais do que merece a Amazônia. Quando os dirigentes tratarem as crianças pobres do mundo
como um patrimônio da Humanidade, eles não deixarão que elas trabalhem quando deveriam estudar,
que morram quando deveriam viver. Como humanista, aceito defender a internacionalização do mundo.
Mas, enquanto o mundo me tratar como brasileiro, lutarei para que a Amazônia seja nossa. Só nossa!”.
Obs: Esta matéria foi publicada no New York Times/ Washington Post, Today e nos maiores jornais da Europa e Japão.

N OTAS E N OTÍCIAS

ENCONTRO DE NAMORADOS E NOIVOS
COM O PASTOR
Na última quarta-feira (Feriado de 7 de Setembro) houve uma reunião de namorados & namoradas e noivos & noivas com o Pr. José Nogueira. O
encontro foi muito bom. Começamos com uma
conversa e depois assistimos a um filme (“Lições
para toda a Vida”). E terminamos com um lanche a
base de “geladinhos” naturais e muita pipoca! Ficou um gostinho de quero mais. E, se Deus quiser,
faremos mais um encontro antes do final do ano.

MINISTÉRIO DORCAS INFORMA
Quando são recolhidos os alimentos para a
formação de cestas para ajudar aos necessitados, constata-se que alimentos sobram e que
outros faltam. Por isso, o Ministério Dorcas pede
que as famílias e membros de nossa igreja se
comprometam previamente a trazer alimentos.
Por exemplo, uma família pode assumir o compromisso de trazer 3 quilos de arroz todo mês.
Uma outra pessoa combinaria de doar mensalmente 10 pacotes de macarrão. Assim, a direção
das Dorcas poderia organizar bem melhor a assistência social. Também o nosso Ministério de
Assistência Social recebe doação de móveis e
aparelhos eletro-domésticos usados. Eles são
bem úteis para famílias carentes.

T.O.M. – TEMPO DE ORAÇÃO POR MISSÕES
O Pr. Eduardo Vieira deu início na quarta-feira
uma série de estudos para o Tempo de Oração
por Missões (TOM), para setembro. Vamos conhecer melhor todos os missionários de nossa
igreja, seus campos de trabalho e suas necessidades e desafios. O TOM acontece todas as quartas-feiras, das 19 às 20 horas. Veja o estudo neste Informissões.

FAMÍLIAS EM PERIGO: CUIDADO!
Portanto, siga corretamente
as seguintes instruções:
• Inscreva-se no Retiro de
Casais, de nossa igreja.
• Não perca esta data:
25 a 27 de NOVEMBRO.
• Vá com o seu cônjuge
ao Hotel Don’Ana na Praia
do Presídio.
• Escolha o seu apartamento: Apto. sem Ar Cond.
= R$ 240,00; ou Apto. com Ar Cond. = R$ 250,00.
• Conheça o Pr. Almir Marcolino do Seminário Batista do Cariri, que trará os Estudos Bíblicos.
• Estude este importante assunto: “Perigos que
Rondam as Famílias”.
• Ore para que Deus abençoe seu lar e seu compromisso de Josué 24:15.

CASAMENTO DE ARIANE & LINHARES
A nossa igreja recebeu o Convite para Cerimônia de Casamento de nossos irmãos. Será no dia
24 de SETEMBRO (sábado), às
17 horas. Estejamos desde já
orando por mais uma família que
é formada através do ministério de nossa igreja.

“JOSÉ, VITÓRIA
APESAR DAS LUTAS”
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O DIA DOS VIVOS – CAMPANHA EVANGELÍSTICA
ALVO: ALCANÇAR 50 MIL PESSOAS
Continuamos no trabalho de confecção de rosas e iniciamos o projeto da Peça de Teatro. Pretendemos, se Deus quiser, realizar de forma impactante uma cruzada evangelística para alcançar de forma efetiva todas as casas nas circunvizinhanças de nossa igreja. Agradecemos a Deus
pela voluntariedade dos irmãos e irmãs em trabalhar com tanto amor e dedicação a fim de salvar
os perdidos. E também fica um desafio de oração:
Oremos para que possamos alcançar 50 mil lares. Que Deus nos faça sempre sensíveis à Sua
vontade e fiéis na Sua obra!

NOSSA PROGRAMAÇÃO SEMANAL
Domingo 09h • Escola Bíblica Dominical – EBD
18h • Culto de Adoração a Deus
Segunda 19h • Koinonia (Reunião de Oração)
Terça 19h • CBD - Educação Cristã de Crianças
Quarta 19h • Tempo de Oração por Missões
20h • CBD - Estudo Bíblico Cronológico
Quinta 19h • CBD - Introdução ao A.T.
Sexta 17h • CBD - Hebraico Bíblico II
18h • CBD - Grego IV
19h30 • CBD - Como Preparar Mensagens
Sábado 15h • Clube OANSE e Jovens Vencedores
19h • Programação da Mocidade.
A BIBLIOTECA Evelyne e Thomas F. Willson
funciona de segunda à sexta, das 14 às 21 horas.
O Ministério DORCAS se reúne aos sábados em
datas previamente anunciadas.

