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PLANOS PESSOAIS
PARA 2007
O livro do profeta Daniel foi nos dado e 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, egoísmo, etc.
» Fidelidade e diligência no trabalho.
» Pureza pessoal interior, demonstrada nas atitudes e
nas relações interpessoais.
» Constância na comunhão com Deus, na perseverança
nos devocionais diários.
Você está com o bisturi na mão. Agora, o auto-exame
é com você. E isso não é só uma boa idéia, é um mandamento bíblico: “Examine o homem a si mesmo... 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, Chuck.’ 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. Agora 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!

A O REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

PARA PENSAR E PÔR EM PRÁTICA EM 2007
No Retiro de Casais, estudamos Ezequiel, capítulo 9:1-6. Considero urgente que nós atentemos para a lição do sinal. Como Deus
está diante de nosso comodismo perante a grave situação do Cristianismo, da igreja e do mundo?
Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Chegai,
vós, os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham seis homens do caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma de matança na
mão; e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram, e se puseram junto ao altar de bronze.
E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual
estava, e passou para a entrada da casa; e clamou ao homem vestido de linho, que trazia o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe
o SENHOR: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e
marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio
dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: Passai pela cidade após
ele, e feri; não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai
velhos, mancebos e virgens, criancinhas e mulheres, até exterminálos; mas não vos chegueis a qualquer sobre quem estiver o sinal; e
começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que
estavam diante da casa.
Há duas cenas. Na primeira, um homem vestido de linho, com um
estojo de escrever. Caminha pelas ruas de Jerusalém, observando cada
casa. Quando vê um homem fiel a Deus, orando fervorosamente (este
é o sentido aqui de ‘suspirar’) e gemendo por causa da triste situação do
povo de Israel, ele abre o tinteiro e faz um sinal na testa daquele homem.
Depois segue em frente e continua a sua missão de casa em casa.
Aí temos outra cena. Seis mensageiros celestiais trazem uma arma.
Vão entrando de casa em casa, e ouvem-se gritos de pavor: indicação de que alguém morreu naquela casa. Nos cadáveres não há o
sinal na testa feito pelo homem com estojo de escrevente. Só escaparam da destruição os que tinham recebido a marca. A visão se
encerra, mas o ensino que ela contém é eterno.
Jerusalém era o povo de Deus. Mas, estavam insensíveis aos
males que se haviam instalado dentro desse povo. O que poderiam
fazer alguns poucos para restaurar suas casas e seu povo? Eles podiam orar. Deus ordena que sejam marcados e preservados todos
que já estavam marcados diante do Seu Trono com oração. Não com
uma oração qualquer, mas com orações que vinham do coração, que
gemiam em sua alma, que aspiravam espiritualmente pela intervenção de Deus. São marcados por Deus.
Porém, há os mornos. Os que se tornam frios. Se não vêem o
mundo com olhos do SENHOR, como poderão orar por seu lar, pelo
povo de Deus, pelo mundo?
Diferentemente dos desinteressados, devemos ser como
aqueles que têm o mesmo sentimento de Deus – que sofrem diante
da situação atual e oram com fervor.
Os lares de Jerusalém foram visitados pelos agentes de Deus.
Será que é diferente hoje em dia?
Tenhamos em 2007 o sinal da oração fervorosa em nossa testa!

MISSÕES:
Teologia de Missões
O livro de Daniel traz muitas relações para o Antigo Testamento
assim como o livro de Atos traz relações para o Novo Testamento.
Ambos relatam a história sobre como Deus levou avante a grande
comissão em um mundo gentio. Oferecem um estudo sobre missões
e métodos de evangelismo. Possuem como tema central o ganhar
homens perdidos para Cristo. “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda Judéia e Samaria, e até aos confins da terra”
(Atos1:8). “Os que forem sábios, pois resplandecerão, como o fulgor
do firmamento; e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente” (Daniel 12:3).
Ambos contam a história da grande comissão operando em um
grande império pagão: Babilônia e Roma. Em ambos a verdade e o
Deus soberano são colocados em oposição a uma cultura pagã. Neles os gentios ou pagãos determinaram submeter-se à soberania de
Deus e serem salvos.
Há certas idéias bíblicas que devemos saber para melhor entender o livro de Daniel. É importantíssimo sabermos que no tempo do
Antigo Testamento, a grande comissão estava em plena operação.
Deus tem estado sempre interessado na salvação do homem, não
somente dos judeus mas também dos gentios. “É porventura, Deus
somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim também dos
gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará, por fé, o circunciso
e, mediante a fé, o incircunciso” (Romanos 3:29-30). O papel dos
judeus era para ser o de missionários de Deus.
Segundo, nós devemos examinar cuidadosamente a mensagem de
salvação do Antigo Testamento e os métodos evangelísticos usados.
Terceiros, os profetas deram importância em relação aos pecados e juízo de nações bem como para os pecados e juízo do indivíduo. A grande comissão é um fator no bem estar de uma nação. Ela
é um meio pela qual os crentes recebem bênção para abençoar os
seus países.
Estes três fatores serão limitados em seus desenvolvimentos no
livro de Daniel, exceto o primeiro item. Logo, é necessário ver algumas nuances da grande comissão no A. T. Esta teologia de missões
está em toda a parte do A. T. As missões estão na área de função. A
função do crente é cumprir ou realizar a grande comissão. Deus salva os homens para funcionarem como as Suas testemunhas. A bênção de Deus não cai sobre o crente ou igreja ou nação que não funciona segundo o que manda a grande comissão.
Devemos notar que a aplicação da salvação de Deus foi sempre
universal, incluindo judeus e gentios.
Também devemos reconhecer que a salvação é de indivíduos e
que muitos são chamados e poucos escolhidos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento.
* Introdução do livro Teologia Bíblica da Missão, de Jim Willson.
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OREMOS PELO SRI LANKA
Dois anos se passaram
desde o inesquecível tsunami, que atingiu o Sri Lanka e
de outros países em 26 de
dezembro de 2004. O mundo todo parou, perplexo com
tamanha destruição causada
por uma única catástrofe.
Para muitos cristãos das áreas afetadas pelo tsunami,
aquele foi um tempo oportuno para espalhar o amor de
Deus. Esse foi o caso da Aliança Nacional Cristã Evangélica do Sri Lanka e da Portas Abertas que, através do
projeto Perseverança e Esperança na Ásia, trabalharam ao lado das igrejas no
país, buscando uma nova
esperança.
Os cristãos de Hambantota, na costa sudeste, eram vítimas da fúria e agressão dos monges
budistas. Mas tudo mudou quando o tsunami deixou muitas famílias budistas sem ajuda e em extrema necessidade. As igrejas e organizações
cristãs trabalharam em conjunto para enviarem ajuda. A Aliança Nacional
também mandou socorro às igrejas em Hambantota – um testemunho do
amor de Deus alcançando os feridos. Ao ver que as pessoas que eles
perseguiam eram as primeiras a ajudar, as comunidades locais não tiveram como negar que os cristãos viviam aquilo que pregavam sobre Deus e
seu amor. Projetos similares da Aliança Nacional no sul do país também
abriram mais comunidades que antes eram hostis.
O tsunami deixou um vazio no coração das pessoas que apenas o
evangelho de Cristo pode preencher. Aconteceu um crescimento histórico na igreja. Multidões de pessoas vieram à graça salvadora de Cristo.
Uma igreja, do distrito de Galle, tinha apenas cinco membros antes de
2004. Em meio à perseguição, seu pastor lutava para pregar. Depois do
tsunami, a igreja recebeu ajuda emergencial para dar às famílias afetadas. Da mesma forma, o pastor também atendeu as necessidades espirituais. Tal dedicação e cuidado transformaram muitos corações. A igreja
de cinco membros se tornou uma congregação de cem pessoas. No Natal passado, 450 pessoas participaram de um culto na igreja DRC.
No leste do país, 20 igrejas estão em processo de reconstrução. Além
disso, ajudou-se na criação de cursos profissionalizantes. Onze jovens,
ex-partidárias de grupos militantes, se inscreveram para as aulas. Projetos de geração de renda, iniciados na primeira fase, tiveram 95% de sucesso, e a segunda fase já começou.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
1 - Oremos pelas vítimas do tsunami e da guerra civil. Peça que o amor e
o conforto de Deus estejam com eles. Peçamos a Deus para trazê-los à
graça salvadora de Jesus.
2 - Oremos pelas organizações de auxílio. Ore para que o socorro alcance as áreas designadas. E para que as pessoas que irão distribuir a ajuda sejam protegidas.
3 - Oremos pelas igrejas cristãs das áreas afetadas. Que Deus as fortaleça mais, para que sejam capazes de atender as necessidades espirituais
de suas comunidades.
4 - Oremos por mais missionários, dedicados e bem preparados, para levar
o Evangelho aos recantos do Sri Lanka que ainda não foram alcançados.

MISSIONÁRIA MARLIENE ARAÚJO
HISTÓRICO
Marliene é nossa missionária no
alto do rio Solimões, fronteira com o
Peru e a Colômbia. É solteira e trabalha na área de Educação Cristã, na
Congregação Batista Cristo é Vida, na
cidade de Atalaia do Norte.
Após o curso de Bacharel em Educação Religiosa, no Seminário Batista do Cariri, Marliene dedicou-se ao
trabalho de Educação Cristã em nossa igreja. Quando Deus abriu as portas para abrirmos uma frente missionária na região da selva amazônica, a irmã Marliene se mostrou voluntária para compor a equipe que seria pioneira naqueles campos (Pr.
Nilson e família). Há dez anos ela trabalha naquela região. Em março
de 1997, enviou-nos uma carta contando o início de seu ministério:
Muitas bênçãos nos têm sido concedidas. Nosso Deus é fiel “...
não haverá impossíveis em todas as suas promessas.” (Lucas 1:37).
É maravilhoso experimentar que Deus nos concede infinitamente mais
do que pedimos ou pensamos. Temos sido grandemente agraciados
em relação ao nosso ministério e vida pessoal.
Estou morando na cidade de Atalaia. O Pr. Nilson improvisou um
local com folhas de compensado dentro do galpão onde estamos
realizando os cultos. Assim estou dando aulas na Classe de Boas
Novas, estudo bíblico com senhoras, alfabetizando duas mulheres,
realizando Culto de Oração, Escola Bíblica Dominical, evangelismo
pessoal e culto domingo à noite.
Meus vizinhos são bons e tenho tido alegria em conviver com eles.
Sempre estão me trazendo frutas, farinha, etc. Tenho bebido muito açaí.
As aulas no Instituto Bíblico para os índios Ticunas foram iniciadas de forma precária por causa das condições de transporte. Parece que não vai ser possível eu ir junto, e tudo indica que o Pr. Nilson
só poderá ir uma vez por mês. Todavia, continuo orando para que
possa ajudar, confio no Deus dos impossíveis.
Orem também pelas pessoas de Atalaia. Aqui há muita prostituição e superstição. Numa família é raro encontrar um casal ajustado.
O rio tem subido muito. Parece que haverá alagamentos. Kairos e
Héseve continuam estudando, e o Kairos já aprendeu a ler!
Recebam nossos agradecimentos pelas orações e pela participação. Estamos cientes do vosso esforço em estarem segurando as
cordas aí. Continuo orando por vocês e tendo grande alegria de têlos como irmãos. Amo vocês.
PEDIDOS DE ORAÇÃO
1 - Oremos pela firmeza e perseverança da Marliene. Nossa irmã tem
sido uma brava guerreira do Senhor Jesus, desbravando o difícil campo das fronteiras amazônicas.
2 - Oremos por sua saúde. Ela tem sido muito abençoada pelo SENHOR Deus, pois já passou por várias crises de saúde, mas Deus tem
sempre curado Sua serva.
3 - Oremos por seu trabalho junto às crianças, adolescentes e senhoras. Além de professora, Marliene tem sido conselheira, doando sua
vida para que as crianças de Atalaia do Norte possam conhecer Jesus, crescer na fé e ter uma nova vida.
4 - Oremos pelos curso de capacitação que Marliene está fazendo.
Ela tem sido muito útil na área secular, abrindo portas para alcançar
mais crianças, adolescentes e jovens.

N OTAS & N OTÍCIAS

LIDERANÇA 2007 DA MOCIDADE

MUSICAL E CEIA DE NATAL

A Mocidade Cristo é Vida se reuniu no dia 23 de dezembro, e por
aclamação foi eleita a Liderança da
Mocidade Cristo é Vida para 2007:
Samuel - Presidente;
Jessé - 1º Vice-Presidente;
Camilla - 2º Vice-Presidente.
Os irmãos que lideraram a Mocidade em 2006 (Iramilson, Ciro e
Paulinho) viram que era a vontade
de Deus que eles não colocassem
seus nomes para reeleição, e decidiram apoiar os irmãos que estavam orando e se propondo para a
Liderança em 2007.
Agradecemos ao SENHOR
Deus pela vida, trabalho e seriedade do Iramilson, Ciro e Paulinho.
Eles se esforçaram e fizeram um
bom trabalho, sempre planejando
e realizando os programas com
muita responsabilidade, respeitando a liderança da igreja, e sendo
exemplo para nossos jovens.
Oramos para que o SENHOR
Deus abençoe ricamente a liderança de 2007, dando-lhes sabedoria
e perseverança para liderarem com
bênçãos a nossa Mocidade.

No dia 24 de dezembro, realizamos uma Celebração de Comunhão, com um Musical de Natal e
uma ceia, no Hotel Don’Ana. Dois
ônibus saíram de nossa igreja, mais
uma dezena de carros, formando
um grupo de quase 160 pessoas.
Depois da programação e do
jantar especial, alguns foram dormir, outros ficaram conversando à
beira da piscina, e outros foram à
praia. Foi um tempo muito especial. Pela manhã, a direção do Hotel
Don’Ana nos surpreendeu e ofereceu um reforçado café da manhã.
Os ônibus e os carros particulares
começaram a retornar a partir das
10 horas de segunda-feira, dia 25.
Foi uma programação que deixou
de ser alternativa para ser um grande
culto evangelístico, uma belíssima
comunhão, um bom tempo de adoração a Deus e um excelente lazer.
Louvado seja o SENHOR Deus.

CANTATA DE NATAL
DAS CRIANÇAS
No dia 25 de dezembro, as nossas crianças realizaram um lindo
Musical de Natal, em que as narrativas acerca do nascimento de Jesus
eram também apresentadas através
de belas músicas. Pais, familiares,
membros da igreja e convidados testemunharam uma belíssima apresentação do Evangelho de Jesus Cristo.

FILMES EDIFICANTES
Depois de apresentarmos em
programações especiais, os filmes
“O DESERTO FLORESCERÁ” e
“CORRENTE QUEBRADA” foram
colocados no acervo da Biblioteca.
Agora encontram-se à disposição
dos membros de nossa igreja para
usarem em evangelismo.

BATISMO EM MORADA NOVA
Um grupo de irmãos de nossa
igreja foram ontem à Morada
Nova, participar de um batismo e
culto em nossa Congregação. O
Pr. Evaristo recebeu muito bem a
equipe, que pôde testemunhar do
bom trabalho evangelístico realizado tanto no Perímetro Irrigado,
como na sede do município.

MINISTÉRIO DORCAS
Nos dias 16 e 17 de dezembro,
realizamos o Retiro do Ministério
Dorcas, com o tema “Sendo Bênçãos”. Além dos estudos edificantes, da comunhão e do lazer, houve
também a eleição para a Liderança
das Dorcas em 2007. Foram eleitas
por aclamação as seguintes irmãs:
Presidenta: Marlúcia
Vice-Presidenta: Mazé
Secretária: Lena
Tesoureira: Cléia
Assessora Social: Iolanda
Conselheira: Eliete
Primeira Suplente: Ivone
Segunda Suplente: Liduina
Terceira Suplente: Lourdes

AGENDE-SE: 2007
1 - JANEIRO - Dias 26 a 28
XX Conferência Missionária
Iniciaremos o ano estudando Missões e planejando nossas ações e
projetos para 2007.
2 - FEVEREIRO - Dias 16 a 20
(período de carnaval) - III Módulo
do Curso de Missões Judaicas,
com o Pr. Yon Morato, da MBM-SP.
O Módulo de Romanos será ministrado pela manhã, das 9 às 12h.
3 - Também, aproveitando os feriados carnavalescos, realizaremos o
Celebrando a Família - 2007. De
sexta-feira até terça-feira, vamos
participar dessa grande celebração
que envolve toda a família.

