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O MAR MORTO
E O MAR D
A GALILÉIA
DA
O SENHOR Deus abençoou Abraão para que ele
também fosse uma bênção para os outros (“Sê tu uma
bênção” - Gênesis 12:2).
Há pessoas que nunca entendem isso, e passam a
vida toda sendo uma personificação do Mar Morto, ao
invés de serem abençoados Mar da Galiléia.
Há dois mares em Israel. Um é doce e lá abundam os
peixes. Uma linda vegetação enfeita suas margens. Em
suas praias brincam as crianças, como no tempo de Jesus.
Jesus amava esse mar. Contemplando sua
prateada superfície, pregou belos sermões. E, pertinho
dali, Ele alimentou cinco mil pessoas com apenas
cinco pães e alguns peixinhos.
As cristalinas águas do rio Jordão formam este mar,
que canta e ri sob a carícia do sol. Os homens constróem
suas casas perto dele, os pássaros seus ninhos, e tudo
quanto ali vive é feliz. É o chamado Mar da Galiléia.
O rio Jordão desemboca ao sul em outro mar. Ali
não há movimento de peixe, nem sussurro de folhas,
nem canto de pássaros, nem risos infantis. Os
viajantes evitam essa rota. Uma atmosfera densa paira
sobre as águas desse mar, que nem o homem, nem
fera, nem qualquer ave ou peixe suporta.
É o conhecido Mar Morto.
A que se deve essa diferença tão grande entre os
dois mares vizinhos? Não se deve ao rio Jordão; tão
boa é a água que o rio Jordão lança num como no
outro mar.
Também não se deve ao solo que lhes serve de
leito e nem às terras que os circundam.
A diferença é que o primeiro mar, o da Galiléia,
recebe as águas do Jordão mas não as retém, nem as
conserva em seu poder. A cada gota que entra, sai
uma gota. O receber e o dar se cumprem ali em
idêntica medida. O outro mar é geograficamente
avarento. Recebe e retém o que lhe é dado. Jamais
transborda. Cada gota que ali cai é gota que fica,
retida, guardada, suprimida.
O Mar da Galiléia reparte e vive.
O outro não, retém tudo para si.
Chama-se Mar Morto.
Há dois tipos de mares na terra de Jesus.
Há dois tipos de pessoas na Igreja de Jesus...

A O REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

SÊ TU UMA BÊNÇÃO
Gênesis 12:2

Foi este o tema de nosso último Retiro Espiritual de Jovens, baseado na ordem que o SENHOR deu a Abraão. Devemos cultivar um
coração predisposto a boas ações e atos de bondade. Ser uma bênção na vida das pessoas é uma das mais belas virtudes de nossa
nova vida. Devemos buscar ao SENHOR Deus para que haja em nós,
todos os dias, uma espécie de predisposição para o bem, para paz,
para compartilharmos o amor de Deus.
Senão, seremos normais: pessoas cuja índole é constituída de impulsos sempre egoístas, voltadas geralmente para si mesmas, para o
seu comodismo, ensimesmadas, autênticos Mar Morto.
Infelizmente, são poucos que querem ser usadas por Deus para
serem bênçãos. Sim, é difícil, hoje em dia, percebermos pessoas com
esta característica. De tal maneira o mundo está envolvido pelo pecado que as pessoas em geral têm até medo de se mostrarem cordatas,
simpáticas, benévolas. Dizem que a pessoa que assim procure viver
vai ser enganada pelos outros, vai ser vista como ingênua e que será
sempre colocada para trás na moderna competição da vida. Mas isso
é mentira. Na verdade, ela será uma bênção.
Saiba que se você colocar-se perante o Senhor Jesus Cristo, para
ser usada por Ele, tal como Ele fez, para abençoar, com certeza a
primeira pessoa a ser grandemente abençoada será você.
O mundo não pensa assim. Somos pressionados a não nos expor,
condicionados a não nos dar aos outros em atos de bondade, de renúncia e de concórdia. A multidão vai-nos fechando as portas para
isto. Foi criada, assim, uma sociedade dos carrancudos, dos mal-humorados, das pessoas voltadas apenas para si e para os seus, por
isso é que aparentam estar sempre de mal com a vida.
O crente no SENHOR Jesus não pode vestir esta roupagem malencarada e egoísta. O crente deve mostrar ao mundo uma faceta diferente. Já no passado devia ser assim: “Vós, porém, irmãos, não vos
canseis de fazer o bem” (2 Tessalonicenes 3:13)
Sim, mesmo diante de um mundo que pode estranhar nossa atitude de ser bênção, devemos insistir com nosso compromisso diante do
SENHOR, de forma que, pelo menos ao nosso redor, o mundo seja
diferente, para melhor, pela referência que o crente se torna, de uma
pessoa com um coração transformado, uma pessoa boa, amiga, compreensiva, como Jesus.
Se da próxima vez que você mandar lavar seu carro, você observar melhor o lavador, você verá que ele tem valor. Ele é uma pessoa
criada à imagem e semelhança de Deus. Tem dignidade inerente. Sorria
para ele agradecendo. Se você tiver condições, dê-lhe uma gorjeta.
Dê a ele 10 reais e lhe diga: hoje compre um frango assado, com
baião, e leve para a sua família! (Veja a cara de espanto dele - acho
melhor você levar um médico junto, pois pode ser que ele venha a
desmaiar. Ele nunca viu “um doutor” se importar com a família dele!).
Seja bênção!
Como estamos eu e você em nossa vida? Fazendo o bem?... Ajudando?... Partilhando?... Contribuindo para o bem de todos? Sendo bênção?
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MISSÕES
A COMEÇAR EM MIM
12

Então disseram os homens a Ló: Tens mais alguém aqui? Teu
genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade,
tira-os para fora deste lugar; 13 porque nós vamos destruir este
lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do SENHOR, e o SENHOR nos enviou a destruí-lo. 14 Tendo saído Ló,
falou com seus genros, que haviam de casar com suas filhas, e
disse-lhes: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de
destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem
estava zombando. 15 E ao amanhecer os anjos apertavam com
Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que
aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. 16 Ele,
porém, se demorava; pelo que os homens pegaram-lhe pela mão
a ele, à sua mulher, e às suas filhas, sendo-lhe misericordioso o
SENHOR. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade.
Gênesis 19:12-16

Ló era órfão. Foi morar com seu tio Abraão, o mesmo a quem
Deus disse: “Sê tu uma benção”. Ló ficou tão rico quanto seu tio,
ao ponto que tiveram que se separar um do outro. Ló escolheu
morar perto de Sodoma e Gomorra. Em Sodoma, ele se casou, e
parece que era o único estrangeiro na cidade. Sua vida acabou
sendo uma tragédia, pois na velhice cometeu incesto e tornou-se
avô de seus próprios filhos. Mas, em II Pedro 2:7-8, diz que Ló
era crente e que se revoltava com os pecados daquelas cidades. O que aconteceu com Ló, então? Ló foi um homem temente
a Deus, mas que perdeu sua paixão missionária. Duas cidades
inteiras pereceram por causa disto.
Primeiro: Ló deixou sua autoridade espiritual enfraquecer –
Vs. 12-14
Quando falou de verdades espirituais nem sua família acreditou nele. Nossa fé enfraquece quando sufocados pelo meio em
que vivemos, nos tornamos cúmplices. Materialmente foi um sucesso: rico e respeitado. Espiritualmente, derrotado.
Segundo: Ló deixou de testemunhar à sua cidade Vs. 15.
O sal se tornou insípido. Podemos até não concordarmos com
a forma de vida dos outros, mas se não fizermos diferença, se
não pregarmos, a nossa fé será infrutífera. Antes de tudo precisamos viver o que cremos. E pregarmos o que vivemos!
Precisamos ouvir o clamor de nossa cidade: ela perece em
seus pecados. Deus ouviu aquele clamor, nós temos ouvido? O
que temos feito?
Terceiro: Ló deixou de testemunhar em sua própria casa – Vs. 16
Ló não conseguiu ministrar à sua mulher, nem às suas filhas.
Foram os anjos que as pegaram. Tiveram que tirá-las quase à
força. Se não conseguimos ministrar em nossa casa como ministrar fora dela?
Ló só escapou porque Abraão orou por ele (ver Gênesis 19:27-29).
CONCLUSÃO: No que depender de você, quantos de sua
família se converterão, e quantos de sua própria cidade serão
salvos?

OREMOS POR ISRAEL
Israel está localizado no Oriente Médio, às
margens do Mar Mediterrâneo, entre o Líbano e o Egito. A área total do país é um pouco
menor que a área do estado de Sergipe. Num
censo realizado no ano 2000, Israel tinha 6,2
milhões de habitantes e aproximadamente 25%
da população com idade inferior a 15 anos.
O sistema de governo é uma república parlamentarista com um sistema legal baseado em
Helen Berhane
códigos jurídicos de tradição judaica, cristã e muçulmana. A liberdade política é uma realidade. O
governo prossegue em suas negociações pela
paz, porém está dividido quanto ao caminho e
abordagem a serem adotados, principalmente depois dos últimos acontecimentos na região.
A economia do país é uma das mais sólidas do Oriente Médio, com renda per capita
de aproximadamente US$ 16 mil e taxa de desemprego em torno de 7%. Apesar desses pontos positivos, a economia
tem sido pressionada pela chegada de novos imigrantes e despesas militares. Israel ainda recebe uma substancial ajuda financeira do exterior.
O judaísmo é a principal religião e mais de 80% da população pertence
a uma de suas diferentes ramificações. A maioria dos árabes palestinos é
adepta do islamismo de tradição sunita. Os chamados cristãos – católicos
ou ortodoxos em sua maioria – formam uma pequena parcela da população, mas sua participação percentual está em crescimento. O número de
evangélicos é inferior a 10 mil pessoas em todo o país. A maior concentração de cristãos está entre os árabes palestinos e não entre os judeus.
O número de judeus convertidos em Israel tem crescido
de forma significativa nas duas últimas décadas. Um pastor messiânico afirmou: “Hoje em dia, há cerca de 100
congregações messiânicas em Israel, onde se mantém a língua hebraica. É muito difícil e, às vezes, perigoso alcançar o povo judeu que vive em Israel. No
entanto, pouco tempo atrás isso era quase impossível. No entanto, cada vez mais pessoas estão assumindo uma posição corajosa e falando ousadamente do Messias. E o Senhor tem transformado vidas de maneiras muito interessantes.”

MOTIVOS DE ORAÇÃO
1 - Pelos grupos missionários já somam cerca de 100 congregações
messiânicas em Israel. Várias lideranças neste movimento dispõem de
considerável força política.
2 - Pelas escolas judaico-messiânicas para crianças e pelas Ieshivot
(seminários bíblicos), onde são ordenados rabinos messiânicos. Em Israel, existem dois seminários bíblicos (Ieshivot) messiânicos.
3 - Pelas novas formas de evangelismo que estão sendo desenvolvidas,
apesar da atuação de agências judaicas que se organizaram para impedir o evangelismo entre os judeus. Oremos pelas Missões realmente bíblicas que trabalham com o evangelismo entre os judeus e ajudam as
igrejas com material e treinamento: Chamada da Meia Noite, Judeus Para
Cristo, Missão Brasileira Messiânica.
4 - Pela atual situação política de Israel, agravada com os problemas do
Iraque e os atos terroristas do Hammas. Oremos para que os judeus entendam que não é a história, nem a inteligência ou força e nem mesmo a
religião judaica que devem ser a sua esperança, mas o SENHOR Deus,
conforme a Sua revelação nas Escrituras Sagradas.

ROBERTO KADOSHIM & FAMÍLIA

HISTÓRICO
Roberto Kadoshim é casado com Verônica há 12 anos. O casal
tem dois filhos: Jordana (3 anos), e Josh (1 ano).
Roberto, apesar dos seus 46 anos, tem uma longa e interessante
história. Nasceu no interior de São Paulo (Salto Grande) e foi seminarista católico. Foi comunista, mas ainda continua torcedor do Palmeiras.
Vindo para o Ceará, converteu-se na Igreja Betesda (foi carismático também). Depois de passar alguns problemas e ter sido auxiliado por nossa
igreja, Roberto se transferiu para a nossa igreja, em maio d 1990. Aqui
Roberto casou-se com a Verônica, tornou-se diácono e tem sido uma
grande bênção como amigo, irmão e cooperador da obra de Deus.
Roberto é instrutor do SENAC, na área de Hotelaria. E também trabalha como apicultor em Pedra Branca (o famoso Mel da Pedra). Verônica é Supervisora Educacional, numa escola municipal. Verônica era
diretora da Unidade de Produção de Cursos Externos do SENAC (UP2), mas deixou para poder dedicar-se mais à criação dos seus filhos.
Roberto e Verônica têm a convicção que o SENHOR Deus os tem
chamado para o trabalho missionário em Israel, e para isso estão se
preparando. Roberto está treinando a fluência de seu inglês e o casal
está estudando Hebraico.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
1 - Pelos parentes do Roberto e Verônica. A mãe do Roberto mora no
interior de São Paulo e ainda não é crente. A mãe da Verônica fez
uma decisão por Cristo, mas ainda reluta com a idéia de sua filha ir
morar em Israel.
2 - Pela preparação do Roberto e Verônica. Temos o projeto da família Kadoshim passar 2008 em São Paulo, fazendo um curso de treinamento para evangelismo aos judeus, na Missão Brasileira Messiânica (MBM), em São Paulo.
3 - Se for da vontade de Deus, 2009 deverá ser o ano do envio da
família Kadoshim para Israel. Oremos para que a nossa cronologia
seja a cronologia de Deus. Que estejamos fazendo tudo dentro do
Plano de Deus. Oremos pelas convicções do Roberto e da Verônica.
4 - O envio de uma família missionária para morar e servir tempo integral em Israel tem um custo financeiro muito alto. Calculamos em três
mil dólares (uns seis mil reais). O custo de vida em Israel é altíssimo.
Oremos para que o SENHOR Deus nos dê fé e condições, no devido
tempo, para segurar as cordas a fim de que nossos irmãos possam ir
para Israel e fazerem lá a obra para a qual Ele mesmo os tem chamado.

N OTAS & N OTÍCIAS

DIA DE AÇÕES DE GRAÇA

ATENÇÃO

Na próxima QUINTA-FEIRA, dia
23, a partir das 19 horas, vamos celebrar o Dia de Ações de Graça. Realizaremos um Jantar Ágape, em
que todas as famílias da igreja trazem um prato para compartilhar
com os irmãos. Os jovens trazem
um refrigerante de 2 litros.
Você tem algo especial para
agradecer a Deus? Você sabia que
tem Ações de Graça que somente
podem ser dadas na presença dos
irmãos, na comunidade da fé? Você
sabia que há orações e bênçãos
que têm que ser ministradas na
Casa do SENHOR? Venha e veja!

Temos convencionado fazer
soar dois toques de campainha três
minutos antes de iniciar nossos
cultos. Solicitamos que, principalmente os membros de nossa igreja, cooperem para que haja uma
boa ordem e clima de tranqüilidade para iniciarmos o louvor e adoração ao SENHOR. A última chamada (apenas um toque) deve
marcar o começo de nosso culto.
Vamos todos nós ajudar para que
possamos dar este excelente testemunho de reverência diante do
Culto de Adoração ao SENHOR
Deus.

RETIRO DE CASAIS
HOTEL DON’ANA
24 A 26 DE NOVEMBRO

EVENTOS DE NOVEMBRO
Dia 23 (quinta-feira) - Dia de Ações
de Graça - Jantar Ágape

TEMA:
A BÍBLIA - MANUAL DO LAR FELIZ
Começa sexta-feira, dia 24, às
20 horas, no Hotel Don’Ana, o nosso Retiro de Casais. Se Deus quiser, vamos inovar neste ano e fazer
um retiro muito simples, com bastante tempo livre para conversas,
oração, comunhão e lazer. Lembramos que os casais devem levar roupa de cama (lençóis) e toalhas.
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Dias 24 a 26 (sexta a domingo) Retiro de Casais - Hotel Don’Ana

PREGADORES DE SÃO GONÇALO
DO AMARANTE (NOVEMBRO)
Dia 05 - Pr. Luiz Lindolfo
Dia 12 - Diácono Roberto Kadoshim
Dia 19 - Diácono Alexandre Aquino
Dia 26 - Diácono Hércules
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RETIRO DO MINISTÉRIO DORCAS • 16 e 17 de Dezembro • IGUAPE
TEMA DE 2006: SENDO BÊNÇÃOS - Atos 9:39
DIA 16 - SÁBADO
07:30 - Saída da Igreja
09:30 - Estudo Bíblico 1:
Quero ser um Vaso de Bênção
10:30 - Primeira Plenária
12:00 - Almoço no Hotel (Tarde: Lazer)
20:00 - Estudo Bíblico 2:
Como Ser Bênção
22:00 - Social nas Dunas do Iguape
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DIA 17 - DOMINGO
07:30 - Café da Manhã no Hotel
09:00 - Estudo Bíblico 3:
Obstáculos de Bênçãos
10:00 - Segunda Plenária
12:00 - Almoço: Pic-Nic na Praia
(Tarde: Livre)
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DEZEMBRO
DIA 02 (sábado) - Mocidade: Noite de Testemunhos
DIA 03 (domingo) - Celebração da Ceia do Senhor Mensagem Bíblica: O Espiritismo Segundo a Bíblia - I
DIA 09 (sábado) - Mocidade: Exibição ao Ar-Livre do filme: “Corrente
Quebrada”, e entrevista com os atores do filme. O filme descreve a
história de dois irmãos que se envolveram com o Espiritismo.
DIA 10 (domingo) - Manhã: Assembléia Geral da Igreja.
Noite: Mensagem Bíblica: O Espiritismo Segundo a Bíblia - II
DIAS 16 e 17 (sábado e domingo) - Retiro do Ministério Dorcas.
DIA 16 (sábado) - Mocidade: Filme “Eternidade”
DIA 17 (domingo) - Mensagem Bíblica: O Espiritismo Segundo a Bíblia - III
DIA 23 (sábado) - Mocidade: Eleição de Liderança
DIA 24 (domingo) - Cantata de Natal - Coral Cristo é Vida
DIA 25 (segunda-feira) - Cantata de Natal - Crianças
DIA 30 (sábado) - Mocidade: Social (Batismo em Morada Nova)
DIA 31 (domingo) - Batismo, Posse de Cargos, Ceia do Senhor e Oração.

