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XX CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA

EFATÁ - ABRE TEUS OLHOS PARA MISSÕES
MARCOS 7:34
“Pois Eu lhe mostrarei quanto lhe importa
sofrer pelo Meu Nome”
ATOS 9:16
26 A 28 JANEIRO DE 2007
(sexta, sábado e domingo)
MOMENTOS MUITO ESPECIAIS
DA XX CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA:
SEXTA-FEIRA - 19 HORAS
Abertura Solene;
Tempo de Clamor ao SENHOR Deus pelos
cristãos perseguidos na Coréia do Norte;
Restaurante Missionário: Uma Noite na Coréia.
SÁBADO - 19 HORAS
Mensagem do Tema:
Abre Teu Olhos para Missões;
Restaurante Missionário: Uma Noite no Interior
DOMINGO
9 horas - Compromisso de Fé por Missões
17 horas - Lançamento de mil balões de gás
18 horas - Oferta de Amor por Missões;
Restaurante Missionário: Uma Noite na Itália

A O REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

UMA REUNIÃO NAS TREVAS
“Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e, sim, contra
os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo
tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes”
Efésios 6:12
SATANÁS: Companheiros, vamos discutir as Conferências Missionárias. Sabeis que o assunto é importante e urgente. Aqueles
crentinhos querem renovar seus compromissos de consagração espiritual e de envolvimento na obra missionária. Sei por experiência
milenar que muitos vão esquecer e negligenciar. Mas, mesmo assim, devemos lutar para que a derrota seja de todos!
ESPÍRITO MAU: Sim, devemos fazer tudo para que a derrota
seja total! Lutarei para que muitos nem sequer saibam que haverá
uma Conferência Missionária!
ESPÍRITO DE INCREDULIDADE: E eu posso ficar responsável pela
diminuição do número de participantes. Vou seduzi-los para que faltem,
arranjarei outra “prioridade” para eles, principalmente na sexta-feira.
ESPÍRITO DA SAGACIDADE: Mas, ainda é pouco. A despeito de
todos nossos esforços todos esses anos, muitos continuam firmes!
Há riscos para o nosso Reino...
SATANÁS: Este ano tenho meus planos... He,he,he! Vamos sugerir que Missões não é importante. Vamos espalhar nos ouvidos
deles que se eles não vierem, outros virão. Que fazendo só um pouquinho, outros cobrirão o que falta... Vamos atrapalhar os planejamentos e as reuniões prévias de oração. Vamos fazer coincidir datas
com exibição de filmes... Vamos desmoralizar os planos fazendo que
pensem que as coisas são muito difíceis, que são impossíveis...
ESPÍRITO DA PREGUIÇA: Pode contar comigo para provocar
moleza nos participantes!
ESPÍRITO DA DESORDEM: Eu farei com que eles esqueçam
os compromissos, se atrasem para as reuniões. Provocarei brigas
e desacordos. Sou perito nisto!
ESPÍRITO DO DESÂNIMO: Precisamos ficar de olhos nos líderes. Temos que desanimá-los, tentar de tudo para que desistam
e para que se contentem com menos...
SATANÁS: Excelente, muito bem lembrado! E você, ESPIRITO DA
MÁ VONTADE, pode muito bem trabalhar entre o povo, para que não
cooperem, e assim haverá um desânimo geral, do jeito que eu gosto!
ESPÍRITO DO ENGANO: Eu posso ajudar nisso também...
SATANÁS: Ei, olhem para a terra...! Não é possível! Vejam!!! Aqueles miseráveis crentes estão orando em suas casas pelas Conferências
Missionárias. Oh, não!!! Olhem ali. Alguns estão orando em seus grupos
de oração também! E ali, que tragédia, eles estão orando nas equipes
responsáveis pelas atividades da Conferência Missionária. Ah, eles vão
estragar nossos planos. Assim seremos derrotados, e nosso Reino das
Trevas perderá territórios e pessoas serão salvas. Estamos perdidos!
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MENSAGEM DE INSPIRAÇÃO MISSIONÁRIA

APENAS TRÊS FERIDAS
O Pr. A. W. Tozer, pregando em sua igreja, em Chicago, em
1953, contou a história de uma senhora chamada Juliana. Ela
viveu na Inglaterra, por volta de 1300, dois séculos antes da
Reforma Protestante. Mas, ela era uma autêntica crente, fiel
serva do SENHOR Deus.
Juliana escreveu um pequeno livro em que expressa a seguinte oração: “ Ó Deus, dá-me, por favor, três feridas: a ferida
da Contrição, a ferida da Compaixão, e a ferida da Aspiração
por Ti”. Depois acrescentou um post-scriptum: “Isto peço sem
condições”.
A grandeza da oração daquela senhora se ressalta por não
fazer qualquer barganha com Deus. Estava dizendo ao SENHOR que não importava o tamanho das feridas, se fosse alto
o preço que tivesse que pagar para ter uma vida consagrada a
Deus, estaria bem para ela.
Na história do Cristianismo, todos os grandes crentes foram
pessoas contritas e que tiveram feridas em sua alma. O Pr. Tozer observou o que as feridas fazem nos homens. Basta ver um
soldado, todo empolgado e corajoso, pronto para lutar numa
guerra. Mas sua autoconfiança é abalada por uma rajada de
metralhadora inimiga. Agora, atingido, caído e ferido, ele clama
por sua mãe (é bem comum essa cena nas enfermarias militares). Pois não há nada como uma ferida para tirar-nos a prepotência e nos reduzir à infância, tornando-nos pequeninos e dependentes.
Foi isto que aconteceu com Davi, com Jacó, Elias, Isaías,
Moisés, Ezequiel e Jeremias. Sabem o que transformou o impulsivo Simão Pedro? O vingativo João Boanerges? O orgulhoso Saulo de Tarso?
Eis as três FERIDAS que são indispensáveis para uma vida
realmente consagrada ao SENHOR Deus.
A FERIDA DA CONTRIÇÃO: Arrependimento é uma mudança de mente, provocada por uma ferida dentro de nosso espírito. Ninguém se arrepende verdadeiramente enquanto o seu
pecado não o tenha ferido mortalmente, ocasionando quebrantamento e tendo lhe tirado toda auto-segurança.
A FERIDA DA COMPAIXÃO: É mais do que misericórdia, é
uma identificação emocional com Cristo e como Cristo, demonstrando o mesmo amor de Cristo pelos perdidos, revelando a
mesma disposição de Cristo para salvar os que perecem, ansiando por santidade na igreja e amor pelos que sofrem.
A FERIDA DA ASPIRAÇÃO POR DEUS: Desejo forte de comunhão com Deus, de querer mais intimidade com o Senhor
Jesus, desfrutando de Sua presença em oração e estudo da
Palavra de Deus.
Você teria a fé e a coragem de fazer a mesma oração? E, no
fim, dizer: “SENHOR Deus, isto eu peço sem condições. Da
maneira e intensidade que o SENHOR quiser. Apenas, meu
Jesus, abre essas três feridas em meu coração!”?

Oremos pelo SUDÃO
O Sudão é o maior país da África.
Tem uma população de quase 30 milhões de habitantes, sendo 70% composta de muçulmanos, 19% cristãos (de
vários grupos: coptas, anglicanos, católicos e protestantes), e 11% animistas.
HISTÓRIA DO CRISTIANISMO
NO SUDÃO – Missionários converteram o Sudão no século VI, mas forças islâmicas subjugaram os reinos
cristãos nos séculos XIII e XIV. Conflitos entre Inglaterra, Egito, Sudão e
Etiópia deram origem a um domínio
anglo-egípcio, iniciado em 1899. Nos
anos 50, o sentimento nacionalista
levou o Sudão à independência. Mas,
o país foi arrasado por uma guerra civil que dura vinte anos, seguida de
uma década de paz. A guerra recomeçou na década de 90, quando islâmicos fundamentalistas tomaram o poder e impuseram novas leis, estabelecendo a sharia. Cristãos que habitavam o sul do país protestaram e,
ao serem ignorados, partiram para o conflito armado.
CRISE SOCIAL HOJE – O Sudão é um dos países mais pobres do
mundo e os cristãos são os que estão em pior situação. Os combatentes
desalojam a população, roubam os rebanhos e incendeiam vilarejos. As
terras férteis estão improdutivas. Apesar do Programa de Alimentação
Mundial da ONU – como o envio de 15 mil toneladas de alimentos em
1998 –, pouca ajuda chega aos refugiados famintos. Pois o governo do
Sudão retém as remessas. Além disso, muitas tropas rebeldes acabam
distribuindo os alimentos para seus próprios soldados.
PERSEGUIÇÃO CRUEL – Campanhas violentas de islamização promovidas pela Frente Islâmica Nacional (FIN) e dirigidas aos cristãos e
animistas negros do sul do país constituem um dos ataques mais cruéis
à igreja cristã de que se tem notícia no mundo. Há uma ampla e atualizada documentação que denuncia a venda de cristãos como escravos, a
separação de famílias, a imposição à força da fé islâmica a crianças cristãs, a total destruição de igrejas e a utilização de tortura. Relatos ainda
revelam a prática da “crucificação” de cristãos, que consiste no espancamento de pessoas amarradas em cruzes. Além disso, pastores são detidos e encarcerados, e já houve casos de prisão e condenação à morte
de muçulmanos convertidos ao Cristianismo.
MILAGRES NO SUDÃO – O bispo anglicano Henry foi vítima de perseguição. Foi detido e mantido na prisão duas vezes. Ele encara que os
quatro anos passados na prisão como uma forma encontrada por Deus
para que seus companheiros de cela fossem abençoados por suas orações, suas pregações sobre a fé e seu encorajamento. Vários colegas de
prisão se converteram ao Cristianismo, incluindo alguns muçulmanos.
Cerca de 150 deles foram batizados e nenhum cristão foi morto durante o
cumprimento da pena. Na opinião do Bispo Henry, as coisas mudaram
para melhor enquanto ele se encontrava preso. Sua congregação cresceu de 30 para 150 pessoas e alguns muçulmanos lhe confidenciaram
que se tornariam cristãos quando postos em liberdade, pois na prisão
tinham medo de sofrer maus tratos ou mesmo morrer.
MOTIVOS DE ORAÇÃO
1 - Se a ajuda internacional fosse restaurada e os envios alcançassem a igreja, sua
capacidade de evangelizar aumentaria muito. Oremos para que a igreja sudanesa
obtenha essa ajuda e que os crentes sejam fortes diante de tão grande sofrimento.
2 - Exceto uma intervenção militar, não há muita coisa que os outros países possam
fazer para acabar a guerra civil no Sudão. Oremos para que Deus intervenha no
país a fim de tornar realidade a paz que a comunidade internacional é incapaz de
alcançar. 3 - Devido à guerra e à expansão do Cristianismo, a igreja sudanesa tem
carência de líderes treinados e de recursos para o treinamento teológico. Oremos
para que mais treinamento possa ser oferecido a fim de preparar a igreja para o
futuro crescimento. 4 - Poucos cristãos estrangeiros estão interessados no Sudão e
aqueles que se interessam são intimidados pelos perigos da guerra. Peçamos a Deus
que mais cristãos estrangeiros decidam encarar corajosamente o ministério no país.

Missionários Pr. Ricardo Dias & Arlete
HISTÓRICO – Pr. Ricardo com a sua
família (esposa Arlete e dois filhos: Sofia e Ricardo Júnior) trabalham em
Palmeira do Javari, no Amazonas, liderando uma igreja batista e ministrando o evangelho aos índios matses.
DESAFIO – Pr. Ricardo enviou a descrição de um encontro com os índios
Matses: A cada ano, nos meses de
Maio e Novembro, os líderes matses
de várias aldeias no Peru se reúnem
para estudos da Bíblia, relatórios, batismos e comunhão (cerca de 20 homens). Estes irmãos são frutos do trabalho de duas missionárias americanas da Missão Wicliffe - SIL PERU que
iniciaram o trabalho no Peru em 1969. Como nossa equipe da Novas Tribos
trabalha com os matses do Brasil, sempre nos aproximamos destes irmãos
no intuito de unir os campos, obter material traduzido/ material linguístico, e
enfim, contribuir com o que pudéssemos na sua edificação espiritual.
O que fazemos nos Encontros de pastores?
Os colegas pastores da Church Planting International nos convidaram para
ensinar nestes encontros, aproveitando o nosso conhecimento da língua matses, visto que eles o fazem apenas por intérpretes. Em 2003 foi-nos concedido
um pequeno espaço, mas em Maio de 2004, fiquei com mais da metade do
tempo total. Em 2005 estávamos de férias e aí meu colega de equipe o fez. Em
2006, novamente auxiliamos no ensino, e para Maio de 2007, seremos os únicos responsáveis, tendo inclusive, a oportunidade de realizar este encontro em
solo brasileiro pela primeira vez. Desde de 2004, levamos material bíblico
traduzido para o matses por nós mesmos. Este material é cedido aos líderes
para que repassem em suas igrejas no Peru. Recentemente investimos em
filmes bíblicos, narrados em matses. O resultado foi impressionante sendo
que culturalmente o ensino é feito ao narrar histórias.
Somos gratos a Deus pelo privilégio de poder contar com estes irmãos,
frutos do trabalho da SIL PERU, na evangelização dos matses que vivem no
Brasil. Temos desafiado-os a alcançarem os demais matses que ainda não
conhece o Senhor, que vivem em aldeias no lado brasileiro e outros povos que
falam idioma semelhante (Matis, Culina [Pano]), e eles têm correspondido. Escolheram uma equipe de 6 homens que a cada trimestre visita as aldeias brasileiras, enfrentando privações, cansaço, distância e algumas vezes, rejeição.
Outra coisa digna de admiração é a fome que têm da Palavra, pois vêm de
longe para estes encontros, às vezes com a família toda, para absorver cada
ensino que lhes passamos. Temos aulas de manhã e de tarde, e a noite ainda se
animam para realizarem cultos onde eles próprios pregam e compartilham informações do trabalho em suas aldeias. Infelizmente, não há muito material traduzido para auxiliá-los no conhecimento das doutrinas e como exercerem seus ministérios. Como a SIL continua traduzindo o ANTIGO TESTAMENTO, resolvemos
avançar nesta área. Tenho traduzido lições do Ensino Bíblico Cronológico, bem
como outras lições bíblicas com assuntos pertinentes as necessidades deles.
Também começamos a esboçar em matses as mensagens dos pastores da
Church Planting international. Qualquer um se emocionaria ao vê-los catando cada
palavra escrita no quadro em sua língua, para depois refletir nas suas igrejas.
Desejamos fazer futuramente um seminário intensivo para cada pastor matses,
onde poderíamos, no período de um mês, apresentar o Ensino Cronológico e tratar
aspectos da cultura e crendices populares que confrontam com a Palavra de Deus.
Precisamos de ajuda para realizar o Encontro de Pastores de Maio de 2007.
Como já dissemos, será o primeiro aqui no Brasil, na aldeia Cruzeirinho, e
estamos à frente deste evento. Envolva-se, ore mais, participe, contribua, venha visitar o campo, venha testemunhar para eles. Precisamos de figuras, filmes, material de escritório (papel, tinta para imprimir as lições traduzidas, cadernos, canetas), material para recepcionar os pastores (pratos, copos e panelas para as refeições, por exemplo).
Entre em contato conosco, e-mails: ricardoearlete@hotmail.com e
ricardoearlete@ig.com.br, ou através da Missão Novas Tribos do Brasil –
(92) 3633.1330 - Pr. Jeff Roszhart e (68) 3322.2919 Pr. Aníbal.

XX CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
PEDIDO DE COLABORAÇÃO
Estamos precisando de voluntários para reforçar as várias equipes de trabalho que estão
organizando a Conferência Missionária: Decoração (Sérgio e Ligy), Restaurante (Elsa), Lanche Missionário (Linda), e Shopping Missionário: doação de utensílios e roupas (Rodolfo). Também estamos precisando de mil balões. Receberemos
doações de bexigas até sexta-feira, dia 26.
N OTAS & N OTÍCIAS

NOSSA AGENDA
1 - Reunião do Conselho Administrativo – DIA 03 de fevereiro (sábado), às 9 horas, na Sala do Coral.
2 - No DIA 04 de fevereiro, uma
semana depois da Conferência
Missionária, realizaremos uma Assembléia da IBF Cristo é Vida. Dedicaremos manhã de domingo,
nossa EBD, para tratarmos dos orçamentos da Igreja e de Missões ,
do planejamento de 2007 e outros
assuntos administrativos.
3 - Nos DIAS 16 A 20 de fevereiro
(período de carnaval), vamos realizar o III Módulo do Curso de Missões Judaicas, com o Pr. Yon Morato, da Missão Brasileira Messiânica (MBM-SP). O Módulo de Romanos será ministrado pela manhã,
das 9 às 12 h. A taxa de inscrição é
de 20 reais, com direito à apostila.
Informe-se com a Dona Lúcia Marculayne acerca dos descontos para
os membros de nossa igreja.
4 - Também, aproveitando os feriados carnavalescos, vamos realizar
todas as noites o Celebrando a
Família – 2007. De sexta-feira até
terça-feira, vamos participar dessa
grande celebração que envolve
toda a família (crianças, jovens,
casais e idosos).

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA NA
IGREJA DO HENRIQUE JORGE
O Pr. José Nogueira está pregando neste fim de semana na Igreja Fundamentalista do Henrique
Jorge. Está sendo realizada uma
Conferência Missionária que servirá de base para os planejamentos e orçamentos de Missões para
2007 daquela igreja-irmã. Oremos
para haja um crescente despertamento espiritual na área missionária e que aquela igreja persevere
em cumprir com fidelidade a Comissão Missionária de Jesus Cristo.

CURSO DE TREINAMENTO
BÍBLICO - CTB
O nosso Centro Bíblico Discipular (CBD) adotou um novo currículo acadêmico. A partir deste semestre, vamos desenvolver o Curso de
Treinamento Bíblico para Pastores
(CTBP), composto de 520 horas, e
Curso de Treinamento Bíblico para
Líderes (CTBL), com 500 horas.
Esses cursos, seguindo um programa intensivo, podem ser feitos em
3 anos, constando ainda de trabalhos práticos e um estágio específico para cada aluno, no último semestre do curso.
Nossa aula inaugural será sexta-feira, dia 02 de fevereiro, às 19
horas. Nossa primeira disciplina
será de Hermenêutica (Técnicas de
Interpretação da Bíblia).
Faça a sua pré-inscrição com a
Elsa Mita, pois as vagas são limitadas. Depois da aula inaugural (dia
02/02), o Pr. José Nogueira fará uma
entrevista com cada candidato a fim
de confirmar sua inscrição no curso.

FINAL DE FÉRIAS
Durante as férias do Pr. José
Nogueira, o Pr. Joaquim ficou responsável pelos serviços pastorais,
e o diácono Marcus Antônio assumiu os deveres administrativos da
igreja. Além deles, muitos irmãos
ajudaram substituindo o Pr. José
Nogueira em diversas pregações e
ensinos (Pr. Luiz, Pr. Joaquim,
Mota, Giuvan, Roberto, Pr. Barbosa, Pr. Cosmo, Rodolfo e Alexandre Aquino). Agradecemos a dedicação valorosa desses irmãos. Os
comentários e relatórios recebidos
atestam que eles foram grandemente abençoados e grandes bênçãos para a igreja. Que o SENHOR
Deus continue sendo gracioso com
esses intrépidos servos e abençoando ricamente suas famílias.

