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UM CHOQUE NECESSÁRIO
Apesar de sentir-me dirigido ao
ministério da Palavra, recusava terminantemente ser um missionário
no estrangeiro. Certa vez um amigo me convidou a assistir a uma
reunião em que um missionário iria
testemunhar acerca de seu trabalho na Ásia. No fim da apresentação, o velho missionário encerrou
sua apresentação das lutas para
pregar o Evangelho com o seguinte apelo:
“Faz dois anos que passo de cidade em cidade, contando a situação de Formosa e rogando que
algum jovem se ofereça para me
auxiliar. Mas parece que não consegui transmitir a mensagem a
nenhum. Voltarei, então, sozinho.

Dentro de pouco tempo meus ossos estarão embranquecidos na
costa dum morro em Formosa.
Quebranta-me o coração saber que
nenhum jovem se sente dirigido a
continuar o trabalho que iniciei”.
Ao ouvir estas palavras, senti-me
vencido de vergonha. Se o chão tivesse me engolido, teria sido um alívio. Eu, comprado pelo precioso sangue de Cristo, ousava planejar minha vida como eu mesmo queria?
Era como se ouvisse a voz do SENHOR a dizer-me: “A quem enviarei, e quem há de ir por Nós?”
E respondi:
EIS-ME AQUI, ENVIA-ME A MIM!
Testemunho de JÔNATAS GOFORTH –
que foi missionário na China, escolhendo
um dos locais mais difíceis de chegar o
Evangelho, sofreu muitas perseguições, e
teve sua família muitas vezes ameaçada
de morte. Uma vez pediu um conselho ao
missionário Hudson Taylor sobre como
alcançar aqueles lugares impenetráveis para
levar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele recebeu o mais precioso conselho, e que se tornou lema de sua vida: “Avance de joelhos”.
Aqui Jônatas Goforth nos conta como aceitou a chamada divina para ser missionário.

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

APRENDENDO COM JESUS E OBEDECENDO
Mateus 28:18-20

“Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações...”
Estudamos e aprendemos como Jesus transformou pescadores de peixes em pescadores de
homens.
1 - Primeiramente o SENHOR Jesus os conscientizou de Sua autoridade.
2 - Depois, Ele fez com que os discípulos confiassem em Seu poder.
3 - Também Ele teve que mudar radicalmente a
prioridade de suas vidas, pois, a partir do discipulado, eles deveriam ser abnegados em salvar
pessoas.
4 - Jesus lhes ensinou que valeria a pena sacrificarem-se pelo Reino de Deus, uma vez que as
recompensas eram certas.
5 - E o SENHOR, finalmente, lhes transformou a
cosmovisão, porque agora viam o mundo todo
como um grande desafio a ser alcançado, onde
judeus e gentios precisavam ouvir de Jesus.
E nós, eu e você? Como estamos sendo transformados em tudo isso pelo Senhor Jesus? Ele é
tão real agora como foi ontem. Jesus está na
mesma missão em mudar Seus discípulos. Só
que agora é a nossa vez! Sim, agora é a nossa
época de ter uma mente radicalmente mudada. O
mesmo Espírito Santo, que poderosamente revolucionou a vida de Pedro, de Paulo, de Charles
Studd, Nate Saint, de Sundar Singh, de James
Kennedy, de Pedro Brito, agora trabalha em nós.
A pergunta é: Você se submete à autoridade
de Jesus por amor e respeito a Ele? E se Ele
tivesse imposto uma séria disciplina, uma condição terrível, caso algum discípulo não Lhe obedecesse? Já pensou se em cada família desobediente à Grande Comissão, acontecesse morrer
um filho, ou o marido ficasse inutilizado, a mulher
adoecesse, os negócios falissem, o rapaz perdesse a varonilidade, a moça não tivesse família,
ou o inesperado fosse o esperado?
Se houvesse uma dura disciplina para cada
família rebelde à Grande Comissão, tenho certeza que o mundo há centenas de anos já teria sido
alcançado. Pois, temendo a autoridade de Jesus,
todos os crentes se envolveriam com a tarefa de

evangelizar e alcançar o mundo.
Contudo, o obedecer por amor e respeito continua sendo o grande teste da fé. Você respeita ao
SENHOR Jesus? Você realmente O ama mesmo e
de verdade? Então se submeta à Sua autoridade!
Desde quando você se converteu, a sua vida
não mais lhe pertence. Você foi comprado por um
alto preço.
Pense nisto: Você estava na grande praça de
escravos que é o mundo. Seu senhor e algoz era
o Diabo. Você não tinha a mínima chance de escapar. Seu destino futuro era ainda pior do que o
seu sombrio presente. Você estava sem esperança e sem Deus (Efésios 2:11-12). De repente,
o Filho de Deus vem e troca de lugar com você.
Sem você merecer tão grande amor, Ele morreu
por você, pagando o seu resgate. Ele ganhou a
sua miserável vida, para lhe dar um novo destino,
e lhe presenteou com a Vida Eterna de alegrias
sem fim no Céu. De escravo do Maligno, oprimido
pelo Império das Trevas, você foi transportado
para Reino do Filho do Seu amor (Colossenses
1:13-14). Feito agora filho de Deus, o teu amoroso
Pai te convida a participar com o Seu Filho na obra
de resgatar outras vidas. Ele te deu o Seu Espírito
para habilitá-lo para esta obra. O Filho Unigênito
amou esta tarefa e foi fiel, cumprindo-a totalmente,
indo até a terrível morte de cruz. E te convida a
encarar por amor, por gratidão, por fé, por respeito,
a Grande Comissão em completar a Sua obra.
Quanto mais o tempo passa, menos tempo
temos para realizá-la. Daqui a pouco as trevas da
Grande Tribulação inundarão todo o mundo. E
nós não poderemos mais recuperar o tempo perdido. O convite de Jesus de completarmos a Sua
obra está soando como alarme para você. É tempo de despertar, de obedecer, de alistar-se!
“Agora me regozijo nos meus sofrimentos
por vós; e preencho o que resta das
aflições de Cristo, na minha carne, a favor
do seu corpo, que é a igreja”
Colossenses 1:24

PAPA LIDEROU
MISSÕES – CORÉIA DO NORTE:
‘ACOBERTAMENTO DE PEDOFILIA’ GRANDE PERSEGUIÇÃO CONTRA
LÍDERES
N OTÍCIA DA BBC, EM LONDRES
OS
CRISTÃOS
O papa Bento 16 desempenhou um papel de
peso na ocultação sistemática de casos de abusos
sexuais contra menores cometidos por padres católicos, segundo um documentário da BBC, Sexo, Crimes e o Vaticano, que foi exibido na TV aberta
britânica na noite do domingo passado.
A reportagem do programa examinou um documento secreto interno da igreja, que instrui bispos
como lidar com acusações de abusos sexuais cometidos por padres em suas paróquias.
O texto impõe um juramento, em que a vítima, o
acusado e eventuais testemunhas se comprometem a manter sigilo absoluto sobre o caso.
A quebra do juramento levaria à excomunhão.
Durante mais de 20 anos, o homem encarregado
de zelar pela obediência aos termos do documento
foi o cardeal Joseph Ratzinger - antes de virar papa.
O documento, Crimen Solliciatonis (título em Latim para “Crime da Solicitação”), foi escrito em 1962
em latim e distribuído a bispos do mundo inteiro,
com a recomendação de que fosse guardado a sete
chaves. Poucas pessoas de fora da igreja tiveram
acesso a este documento.
O documentário, realizado especialmente para
o programa de reportagens Panorama, apresenta
material colhido nos Estados Unidos, Brasil e em
Roma.
A reportagem é conduzida por Colm O’Gorman,
que foi estuprado por um padre católico aos 14 anos.
O programa descobriu sete padres acusados de
abusos contra menores vivendo no Vaticano ou em
seus arredores.
Um deles, o padre Joseph Henn, foi indiciado,
em um tribunal nos Estados Unidos, por 13 acusações de abuso de menores.
Durante as filmagens, O’Gorman descobriu que
o padre Henn respondia aos pedidos de extradição
do escritório de sua ordem religiosa no Vaticano.
A produção do documentário começou em março de 2002. O Vaticano recusou os vários pedidos
feitos pela equipe para que fossem respondidos
casos apresentados no filme.
A igreja católica tem cerca de 50 milhões de crianças em suas congregações.
No ano passado, vários casos de abusos vieram
à tona nos Estados Unidos.
Segundo um relatório da igreja americana, ficou
comprovado que em todo o país cerca de 4 mil
padres foram acusados de abusos sexuais contra
10 mil jovens, na maioria meninos.

Informissões
IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA
AV. K, Nº 911 - PLANALTO DA BARRA - FORTALEZA - CEARÁ
Telefone: (85) 3286.3330 - www.cristoevida.com
BOLETIM INTERNO, SEMANAL E GRATUITO - TIRAGEM: 450 CÓPIAS

Houve uma aparente boa notícia vinda da Coréia do Norte, quando o conhecido pastor norte-americano Rick Warren (autor do livro: Igreja com Propósito) foi convidado pelo governo da Coréia do Norte
a visitar aquele país. Diante de tantas notícias ruins
(o programa nuclear norte-coreano, seus testes de
mísseis atômicos, suas ameaças contra os EUA,
Coréia do Sul e Japão, a implacável e mortal perseguição contra os crentes norte-coreanos, a proibição de entrada no país de missionários, etc.), agora
vinha alguma coisa boa, pois o convite partia do
próprio governo de Kim Sung, ditador assassino que
exige adoração a ele como deus.
Contudo, numa entrevista surpreendente à agência de notícia Christian Post, Ronald Boyd-MacMillan,
que conhece muito bem Coréia do Norte, revela que o
tal convite não passa de propaganda política e embromação maquiavélica do governo norte-coreano.
O que você acha da visita de Rick Warren
à Coréia do Norte?
Existe a possibilidade de viajar como personalidade religiosa, mas é propaganda. Eu viajei como
personalidade religiosa, e me levaram até a Federação Cristã Coreana, também conhecida como Igreja
Cristã em Pyongyang. Mas isso é só uma fachada
para os estrangeiros. Mais tarde, um amigo meu,
que não era cristão, foi para lá. Eu disse para ele
passear pela cidade no domingo de Páscoa, para
averiguar se havia mesmo uma igreja de verdade. O
local estava trancado.
De fato, existe a Federação Cristã Coreana, mas
não passa da um prédio para atrair religiosos para
que eles sejam uma ponte entre o regime e o mundo de fora, pois os canais diplomáticos são muito
difíceis de serem utilizados. Billy Graham fez isso
por muito tempo. Pode haver uma regra para isso.
Tenho certeza que Rick Warren está consciente de
que não passa de propaganda para o governo norte-coreano mostrar que eles também possuem uma
igreja livre, o que não faz o menor sentido.
Existe alguma chance de que eles possam
utilizar isso para atrair alguns cristãos
(a fim de conhecê-los e persegui-los)?
Não, (os crentes sabem disso) e são espertos. Rick
Warren nunca encontrará uma igreja de verdade se
for a Pyongyang (capital da Coréia do Norte).
O que você tem a dizer desses lançamentos
de mísseis? O que eles estão tentando fazer?
É a única forma de eles se relacionarem com o
mundo de fora, já que não têm mais nada a ofere-

cer, além disso. A
única coisa é
manter a aparência de perigosos.
Os Estados Unidos e alguns outros países, em
específico a China, têm participado desse jogo
com eles, com
certos parâmetros. Provavelmente eles acham que, se mantiverem um regime
estável, os norte-coreanos nunca lançarão armas
nucleares contra o Japão ou na Coréia do Sul.
Você teve a oportunidade de encontrar com
cristãos norte-coreanos?
Não. Se você for a algum lugar como a capital,
você é mantido longe de qualquer cidadão local, e
não há cristãos conhecidos lá. A única maneira de
conhecer cristãos é, talvez, atravessando a fronteira em direção ao norte e visitar algumas igrejas domésticas, o que é bastante arriscado para um estrangeiro.
É verdade que, antes do comunismo,
havia muitos cristãos?
É verdade. Eles chamavam Pyongyang de Jerusalém do Extremo Oriente. Ruth Graham foi criada
em uma pequena escola cristã, muito conhecida por
lá. Kim Sung mudou todo o cenário na década de
40, obrigando à população a adorá-lo, logo depois
da Guerra da Coréia na década seguinte.
(Esta entrevista continuará na próxima edição)
OREMOS PELA CORÉIA DO NORTE
1 - Por sua capital Pyongyang: Mesmo com o extermínio de todos os crentes pelo governo comunista,
para que haja ainda algum remanescente cristão,
ainda que em secreto. Que Deus os proteja, fortaleça a fé deles, e que eles tenham sabedoria para ser
fiéis e que aguardem no SENHOR Deus o livramento.
2 - Pelas pequenas igrejas domésticas nas zonas
rurais, que vivem às escondidas e sob ameaça constante de serem descobertas e perseguidas. Oremos
para que Deus as preserve, que mantenham o testemunho cristão e que sejam missionárias.
3 - Para que o SENHOR Deus tenha misericórdia
dessa liderança ímpia que tem procurado através
da tortura e assassinato destruir a igreja do Senhor
Jesus Cristo. Que Deus use os exemplos dos mártires norte-coreanos para tocar os corações endurecidos de seus algozes.
4 - Pelos cristãos norte-coreanos que estão refugiados em outros países. Para que eles continuem amando seu país, orando por seu povo, e pregando a Palavra de Deus em seus novos domicílios. Oremos para
que, quando Deus abrir novamente as portas da Coréia do Norte para o Evangelho, os refugiados voltem e
sejam os primeiros missionários de Jesus Cristo lá.

NOTAS E NOTÍCIAS
DIA DOS VIVOS - CRUZADA EVANGELÍSTICA
DIA 02 DE NOVEMBRO – Concentração pela manhã e
Programação Especial à Noite
Nosso alvo para este ano é alcançar 20 mil lares nas circunvizinhanças de nossa igreja com um evangelismo pessoal, entrega de um lindo cartão com uma flor e uma oportuna e
bíblica mensagem especial por ocasião do “Dia dos Finados”.

PATRIMÔNIO DA IGREJA
Ninguém está autorizado a levar qualquer objeto da igreja
sem a devida permissão do responsável pelo departamento
(como as bibliotecárias, por exemplo) ou com a autorização dos
membros do Conselho Pastoral. Também solicitamos que urgentemente sejam entregues todas as coisas pertencentes à
igreja e que se encontram em poder de alguém ou que tenham
sido levados por empréstimo para alguma finalidade autorizada.

ENCONTRO DE NOIVOS
Sábado passado, participamos do encontro de noivos e noivas. Foi um momento especial em que podemos conversar e
estudar a Bíblia com Júlio César & Eriedna, Tiago & Gina, Jeferson & Cristina, Alexandre Paulo & Ligy, e Luiz & Diana. Encerramos o encontro com um gostoso lanche (sanduiches com suco
natural!) e um compromisso de realizar novos encontros.

BÊNÇÃO NA FAMÍLIA DO JAMES E ANDRÉIA
Nasceu o JOÃO PAULO, filhinho da Andréia, esposa do
James Solaris. Oramos para que esta herança que o SENHOR deu ao amado casal (Salmo 127) cresça na graça de
Deus e que possa ser uma grande bênção em sua família.

CULTO DE AÇÕES DE GRAÇA
Uma das bênçãos em fazer parte do Corpo de Cristo,
que é a igreja local, é compartilhar dos momentos significativos da vida de nossos irmãos. Sábado à noite, tivemos uma
dupla ação de graças: pela formatura da Sancha, em Arquitetura e Urbanismo, pela UFC, e pela nomeação do João de
Deus, como Procurador Federal. A posse do irmão João de
Deus será no dia 09, em Brasília. Os dois estão noivos e
planejam casar nos primeiros meses de 2007. Oremos para
que o SENHOR Deus continue a guiar nossos amados irmãos e que eles sejam sempre vasos de bênçãos também
na vida profissional e na família que formarão.

OU TU BR O

DIA 12 (quinta-feira)
9 horas - Encontro de lideranças diaconais e
famílias.
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DIA 14 (sábado)
14 horas - Programação Especial do Dia das
Crianças (EBEC).
19 horas - Mocidade: Festival de Tortas;
Reunião de Casais.
DIA 15 (domingo)
EBD: Homenagem dos alunos aos
Professores (Diaconia de Educação Cristã)
DIAS 20 a 22 (sexta a domingo)
Retiro de Jovens - Hotel Don’Ana.
DIAS 28 e 29 (sábado e domingo)
Celebração Especial em Homenagem à
Reforma Protestante - Diácono Roberto Santos
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