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OLHE PARA

JESUS

Sem dúvida alguma, você já viu e admirou uma
das pinturas mais belas do mundo: A Última Ceia.
Leonardo Da Vinci fez um belíssimo quadro que
retrata o Senhor Jesus Cristo à mesa com os doze
apóstolos.
Muitos estudiosos de pintura acreditam que a
obra de Da Vinci não era do jeito que está atualmente. O famoso clássico da pintura, na verdade,
foi pintado um pouco diferente. Acredita-se que
Leonardo Da Vinci pintou uma belíssima toalha
sobre a mesa, em que todo o bordado fora desenhado em seus mínimos detalhes. A renda da toalha de mesa, com suas cores, detalhes, desenhos
e entrelaçados, chamava a atenção por sua riqueza, perfeição e beleza.
Dizem que Leonardo, ao concluir sua obra-prima, convidou um grupo de estudantes de pintura
para observar o quadro. Os aprendizes e admiradores ficaram maravilhados com a pintura, principalmente com a perfeição da toalha de renda sobre a mesa. Eles estudaram minuciosamente a riqueza e formosura dos bordados e não cansavam
de elogiar aquela delicadeza esplendorosa.
Ao ver a reação dos jovens e admiradores, Leonardo pegou um pincel, molhou-o com tinta, e deu
longas pinceladas sobre a toalha de mesa, desfigurando completamente o rico bordado. Depois,
com um sentimento incontrolável, exclamou:
- Agora, seus tolos, olhem o rosto de Cristo!

A O REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

POR QUE O SENHOR
NOS DEU TAMANHA BÊNÇÃO?
Há textos que eu gostaria de reproduzir toda semana em nosso
Informissões. Coisas que deveríamos saber de cor. Ter tanta certeza
deles como temos dos efeitos eternos e irrevogáveis da obra de Jesus Cristo na vida de todo aquele que nEle crê. O texto da semana
passada, por exemplo (“Nem Só de Vitória...”), é uma dessas verdades que deveriam ser inculcadas em cada crente pelo poder do Espírito Santo, com a persuasão da Palavra de Deus.
Mas, cultura evangélica é tão forte, o marketing da embromação
tão grande, e a nossa carnalidade tão poderosa, que “esquecemos”
verdades tão essenciais.
Outro exemplo. Algumas pessoas se sentem atraídas a virem para
a nossa igreja porque acham que aqui serão abençoadas. Parecem
dizer que a igreja tem poder. Ou que aqui tem alguém especial. Pensam que aqui ou acolá está a “unção”. Pensam que há igrejas mais
especiais do que as outras, porque há líderes mais “ungidos” do que
outros. Tremo só em pensar que tais besteiras passam e se alojam
nas cabeças de pessoas que se dizem nascidas de novo. Tremo e
lamento, porque isto está longe de ser verdade.
Em Atos 3, os apóstolos Pedro e João foram ao Templo de Jerusalém. Um mendigo, aleijado de nascença, lhes implorou uma esmola. Pedro lhe disse que não tinha prata nem ouro e completou:
“Mas o que tenho, isso te dou: em Nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda!”. E o homem foi curado e entrou no Templo andando,
saltando e louvando a Deus.
Nem é preciso dizer que a multidão ficou em êxtase. E maravilhando-se daquele espantoso milagre, olhavam para Pedro e João. A
multidão os fitava com admiração. Pensavam: “Ah, que poder tinham
aqueles homens! Que ‘unção’! São vasos especiais!”
Porém, Pedro, fiel ao SENHOR Jesus, lhes diz: “Por que fitais os
olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão... glorificou o Seu servo
Jesus” (Leia Atos 3:12-16).
Pedro gritou para eles que aquele homem fora curado por Deus,
porque aquele milagre, dentro do plano de Deus, tinha o propósito de
trazer glória ao Senhor Jesus.
Ele esclarece: “NÃO POR NOSSO PRÓPRIO PODER OU SANTIDADE”. Ou seja, aquela maravilha não fora por causa do poder ou
da santidade deles. A bênção nada tinha a ver com eles. Era plano
de Deus, para trazer glória ao Seu Filho.
As igrejas que são bíblicas têm o dever de ensinar a doutrina correta e promover uma adoração espiritual. Os líderes têm a obrigação
de serem fiéis. O que Deus faz nada tem a ver com o mérito deles.
O que o SENHOR opera faz parte do Seu Plano, para a exaltação de Jesus, independentemente dos homens.
A Ele somente a glória, sempre!
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O OBJETIVO DE MISSÕES
Para fazer Missões é necessário ter-se a Pessoa de Deus
como o bem mais valioso. Podemos medir o valor de um tesouro pelo que somos capazes de vender para adquiri-lo.
Jesus Cristo comparou o Reino dos Céus com uma pérola. E
nessa parábola, Ele mostrou o valor do Reino de Deus:
“O reino dos céus é também semelhante a um negociante
que buscava boas pérolas; e tendo achado uma pérola de
grande valor, vendeu tudo o que possuía, e a comprou.”
(Mateus 13:45-46)
Fica claro o valor do Reino de Deus para quem o encontra. Assim também é a importância de Deus para nós – é o
bem mais precioso que temos na vida.
Adorar o SENHOR Deus é a finalidade primeira na vida de
quem O conhece. E adoração envolve dar honra, amar, contemplar com gratidão e enlevo, e servir.
O adorador que ama verdadeiramente, quer sempre honrar e servir ao seu Deus. Por isso tem compromisso de obedecer, pois sua fidelidade é uma maneira de dar-Lhe honra.
Quem realmente adora a Deus quer ver o Amado de sua alma
glorificado por outros:
Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras.
Cantai a glória do Seu Nome, dai glória em Seu louvor.
Toda a terra Te adorará e Te cantará louvores;
Eles cantarão o Teu Nome.
(Salmo 66:1-2 e 4)
Quando o adorador de Deus, honra ao SENHOR, querendo que mais pessoas o Adorem, ele faz Missões, dizendo:
Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe,
e faça resplandecer sobre nós o Seu rosto,
para que se conheça na terra o Teu caminho; em todas as
nações a Tua salvação.
Louvem-Te, ó Deus, os povos; louvem-Te os povos todos.
Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com eqüidade, e guias as nações sobre a terra.
Louvem-Te, ó Deus, os povos; louvem os povos todos.
(Salmo 67:1-5)
Ninguém poderá se envolver com Missões se antes não
se tornar um adorador de Deus. O que o SENHOR Deus é
para você, determinará o seu envolvimento com a obra missionária. Você não pode indicar com sinceridade alguém que
você não aprecia de verdade. Sua empolgação com Deus é
que contagia os outros a também amá-lO e servi-lO!
Portanto, onde o amor por Deus é pequeno, fraco também
será o zelo e o envolvimento por Missões.
Como anda o teu amor por Deus?
Diga-me do teu envolvimento com Missões, e eu lhe direi
o quanto, na verdade, amas ao SENHOR.

OREMOS PELOS REFUGIADOS
NORTE-COREANOS NA CHINA
“Erga a voz em favor dos que não podem defender-se,
seja o defensor de todos os desamparados.”
Provérbios 31:8
Chegou a hora de fazermos a diferença, e dessa vez
podemos fazer algo prático e significativo em favor dos
nossos irmãos, mas precisamos de você!
Os refugiados norte-coreanos na China estão precisando
da ajuda de todos nós. Para escapar das difíceis condições
da Coréia do Norte, muitos cidadãos norte-coreanos decidem fugir do país e cruzam a fronteira com a China. Acontece que, quando capturados pelas autoridades chinesas, esses refugiados são deportados. Ao voltarem ao seu país, ele
são severamente torturados, presos e alguns até mortos em
campos de concentração.
Leia, no verso, o testemunho de uma cristã norte-coreana
que passou pelos horrores de um Campo de Concentração
na Coréia do Norte.
Para ajudar os refugiados norte-coreanos, a Coligação
de Liberdade da Coréia do Norte, organizou um protesto
mundial, em 2 de dezembro, ao meio-dia, em frente às representações diplomáticas da China em todo mundo. Aqui no
Brasil, as representações diplomáticas da China ficam em
Brasília, São Paulo ou Rio de Janeiro.
Como em Fortaleza não há representação diplomática da
China, nós poderemos participar enviando fax ou e-mail para
a Embaixada da China.
Mas, atenção: não escreva nada ofensivo, peça apenas às
autoridades chinesas que não repatriem os norte-coreanos.
Se você optar por enviar um e-mail, mande uma cópia para:
mobilizacaocoreiadonorte@gmail.com
Envie fax e e-mail:
Brasília - Embaixada da República Popular da China
Fax: (61) 346-3299
E-mail: chinaemb_br@mfa.gov.cn
Participemos, ainda há tempo.
Vamos orar e fazer alguma coisa em favor desse povo
perseguido e por nossos irmãos norte-coreanos.
*A Coréia do Norte está em 1º lugar na classificação
dos países que mais perseguem o Evangelho,
na lista da Missão Portas Abertas
www.portasabertas.org.br/classificacao
www.soonoklee.org

OREMOS POR SOON OK LEE
E PELOS CRISTÃOS PERSEGUIDOS
SOON OK LEE é norte-coreana. Ela pôde
escapar para a Coréia do Sul em 1996. Sua
vida foi dedicada para falar acerca do
sofrimento dos cristãos na Coréia do Norte.
Em 2002, em vários centros de refugiados,
cristãos foram executados por sua fé a mando
do regime comunista da Coréia do Norte. Ali,
cristãos são considerados criminosos políticos.
Estima-se que existem mais ou menos 400 mil
cristão norte-coreanos que adoram a Deus clandestinamente.
Por 17 anos trabalhei para o partido comunista da Coréia do Norte. A
pesar de minha lealdade, fui traída por eles, que me indiciaram e em
seguida me levaram presa. Depois fui levada ao centro de trabalhos forçados por 7 anos. Fui tão maltratada que meus músculos do rosto não
funcionam normalmente. Era exposta a temperatura de 35o graus abaixo
de 0o. Também tenho problemas com minhas pernas. Sinto constantemente dor em todo o corpo.
No campo de concentração, muitas mulheres estavam grávidas, mas
era proibido terem seus filhos. Não deixavam nascer bebês de mães cristãs. As crianças cristãs eram assassinadas. Os bebês morriam ainda no
ventre, ou, se nasciam com vida, os guardas imediatamente os matavam
na frente de suas mães.
Nesses 7 anos em que fiquei no campo de concentração, vivi com
mulheres cristãs que foram presas por sua fé em Jesus Cristo. Pois na
Coréia do Norte é crime crer em Deus. Aos cristãos não é permitido levantar suas cabeças ou olhar para o céu. Os guardas lhes davam os
trabalhos mais perigosos e pesados para fazerem. Tinham que trabalhar
17 horas por dia. Seus corpos se consumiam.
Muitos eram presos por crerem em Jesus Cristo, mas, apesar de serem torturados, não negavam sua fé. Não existe outro lugar na terra onde
os cristão sofram mais que na Coréia do Norte. Nos últimos momentos de
vida, davam as mãos e louvavam a Deus. Não conseguia entender como
naquelas terríveis circunstâncias podiam cantar. Os guardas vinham e
lhes golpeavam no rosto, na cabeça, para que eles deixassem de cantar.
Nunca vou esquecer esses momentos de horror, em que os guardas
matavam os crentes com golpes.
Em dezembro de 1992, por um milagre de Deus, fui libertada. Minha
libertação foi anunciada publicamente diante de seis mil prisioneiras. As
cristãs me olharam mantendo sua postura curvada, e seus olhos me imploravam falando; “Se estás livre é para falares a outros de nós”. Nesses
longos 7 anos vi que apesar de todo o sofrimento os cristãos não negaram a seu Deus. O mesmo Deus que me manteve viva e me levou para a
Coréia do Sul. Agora quero servir a esse Deus fielmente em toda a minha
vida, ainda que isso signifique que tenha que sofrer.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
1. Pela missionária SOON OK LEE: Que Deus preserve sua vida, dê-lhe
saúde e coragem para continuar testemunhando os horrores que passam nossos irmãos na Coréia do Norte.
2. Pela China Comunista: Que recebam os refugiados norte-coreanos e
não os devolvam para serem massacrados pelo governo norte-coreano.
3. Pelos cristãos clandestinos na Coréia do Norte: Que Deus os guarde e
que eles sejam cautelosos, mas que sejam perseverantes e corajosos
em sua adoração a Deus.
4. Pelos cristãos presos nos campos de concentração da Coréia do Norte: Que sejam firmes e glorifiquem a Deus, que orem por misericórdia de
Deus para aqueles que os perseguem.

N OTAS & N OTÍCIAS

PRÓXIMO SÁBADO:
CULTO EVANGELÍSTICO
AO AR-LIVRE
A Mocidade Cristo é Vida vai
promover, no próximo sábado,
um culto evangelístico, na Praça
do Conjunto Polar. Vamos exibir
o filme “CORRENTE QUEBRADA”, que conta a história de dois
jovens que se envolveram com o
Espiritismo. Depois, vamos mostrar uma entrevista com dois atores do filme, em que eles contam
que realmente foram adeptos de
macumba e como Cristo os libertou. Vamos orar por esta programação evangelística, participar e
convidar parentes e amigos.

SEMANA DE NOSSA IGREJA
• DOMINGO
8h30 - Reunião de Oração:
Pastores e Diáconos
9h - Escola Bíblica Dominical - EBD:
Classes de Estudos Bíblicos para todas as idades.
16h - Ensaio do Coral Cristo é Vida
17h30 - Tempo de Oração por Missões
18h - Culto de Adoração a Deus e Pregação da Palavra de Deus
• SEGUNDA-FEIRA
19h - Koinonia: Reunião de Oração
• QUINTA e SEXTA-FEIRA
(Centro Bíblico Discipular)
17h - Aulas de Línguas Bíblicas
19h - Aulas de Teologia
• SÁBADO
15h - Escola Bíblica de Evangelismo
de Crianças - EBEC
16h - Grupos de Evangelismo (visitas)
19h - Mocidade Cristo é Vida

RETIRO DO MINISTÉRIO DORCAS
TEMA DE 2006:
SENDO BÊNÇÃOS - Atos 9:39
Iguape - 16 e 17 de Dezembro
Estão abertas as inscrições.
Lembramos que esse Retiro destina-se às senhoras que se enquadram no perfil do Ministério
Dorcas.

PREGADORES DE SÃO GONÇALO
DO AMARANTE (DEZEMBRO)
Dia 03 - Pr. Joaquim Vieira
Dia 10 - Pr. Cosmo
Dia 17 - Irmão Ailton
Dia 24 - Diácono Hércules
Dia 31 - Programação de Fim de Ano

MUSICAL E CEIA DE NATAL
No DIA 24 de dezembro, vamos realizar uma Celebração de
Comunhão, com um Musical e
uma Ceia. Celebraremos no Hotel Don’Ana, com ônibus saindo
da igreja às 20 horas. Às 22 horas, teremos o Musical, e depois
jantaremos juntos. O Hotel
Don’Ana vai dispor de 10 apartamentos para nós, assim poderemos guardar nossas mochilas e
bolsas, e também haverá um lugar para quem quiser tirar um
cochilo. Levem roupa de banho
e bermudas, pois só voltaremos
no dia seguinte, após o café da
manhã.
As inscrições podem ser feitas com a Lúcia Marculayne, até
o dia 21 de dezembro.
Adultos: 15 reais.
Crianças até 12 anos:
10 reais.
DE

AGENDA

DIA 09 (sábado) - Mocidade: Exibição ao Ar-Livre
DEZEMBRO
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 - Parte II
DIAS 16 e 17 (sábado e domingo) - Retiro do Ministério Dorcas.
DIA 16 (sábado) - Mocidade: Filme “Eternidade”
DIA 17 (domingo) - Mens. Bíblica: O Espiritismo Segundo a Bíblia - Parte III
DIA 23 (sábado) - Mocidade: Eleição de Liderança
DIA 24 (domingo) - Cantata de Natal - Coral Cristo é Vida e Ceia no
Hotel Don’Ana (Aquiraz).
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.

