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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
Louvamos ao nosso amado Senhor Jesus pelo privilégio que temos em poder servir em Sua igreja, pela qual
Ele deu o Seu sangue.
Realizamos a XX Conferência Missionária em meio a
muitas expectativas, pois nossos alvos eram desafiadores.
Em nossas orações havia certa inquietação acerca da
consciência de toda a igreja em ser obediente à ordem do
SENHOR e dependente de Seu poder para realizar Missões.
Cremos que demos mais um passo em nossa busca
de fazer a vontade de Deus, pois queremos ser uma igreja
que viva para o inteiro agrado dAquele que nos ama e
que deu a Sua vida por nós.
Podemos contemplar alguns lampejos da obra de Deus
na vida dos membros desta igreja. Alguns chegam a consagrar 15% de sua renda para Missões! Outros já contribuem com 1/3 do que precisa uma família missionária (cerca de 2 mil reais). Pode ser vista a oferta sacrificial em
alguns que estão amando serem fiéis no sustento missionário. E é bem notório a fidelidade de um grupo que semanalmente se reúne para orar em nosso TOM (Tempo de
Oração por Missões), independemente do dia e horário.
Nossa oferta de Amor por Missões (juntando a renda
do Restaurante Missionário) chegou ao nosso alvo de 3
mil Reais. E nosso investimento mensal em Missões está
previsto em 13 mil Reais, que significa que 34% da renda de nossa igreja é destinada a Missões.
Continuemos, amados irmãos, a orar para que esta consagração missionária não seja um privilégio de alguns, mas
uma marca em todos os crentes batistas fundamentalistas.

A O REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

Em nosso último Informissões, descrevemos uma imaginária Reunião do Reino das Trevas. Ali havia uma conspiração demoníaca para
sabotar a nossa XX Conferência Missionária:
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.
SATANÁS: Este ano tenho meus planos! 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 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!
Embora tal reunião seja apenas uma ficção, sabemos que “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”, conforme Efésios 6:12.
Assim é importante que cada um faça uma avaliação de sua participação nesta Conferência Missionária. A Ordem de fazer Missões é do
próprio Jesus Cristo para todo aquele que O tem como Senhor (e Ele
só é Salvador de quem Ele é Senhor) – Mateus 28:18-20 e Romanos
10:9-10. Se Jesus Cristo é o Senhor de sua vida (como realmente Ele
é), então o salvo se submete ao Seu senhorio. Ele quer obedecer,
servir e ser fiel Àquele que o salvou. O verdadeiro crente está alistado
no Reino de Deus, e sua luta é contra as trevas. Ele é um cooperador do
Reino de Jesus e, ao mesmo tempo, um inimigo das trevas. Logo, estar
fazendo Missões (orando, informando-se, contribuindo dignamente, auxiliando a igreja) é estar na frente de batalha em prol do Reino de Deus.
Agora me responda: No fim de semana passado, você estava ajudando a que Reino? (Não há neutralidade!). Estava lutando, sangrando, chorando, trabalhando, orando e ajudando a fazer Missões, ou
você estava marcando um terrível gol contra?
E o que você vai fazer agora?
Leia Apocalipse 2:4-5 e responda sem demora!
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TEOLOGIA DE MISSÕES
A MENSAGEM MISSIONÁRIA
DE DEUS NOS JUÍZOS
Temos observado que, no Antigo Testamento, o SENHOR
Deus demonstrou Seu interesse missionário nas nações gentílicas através do pronunciamento profético de Seu juízo contra essas nações. Por exemplo, cerca de 150 anos depois da campanha evangelística de Jonas, outro profeta, Naum, fez outra campanha missionária a Nínive, capital da Assíria. A mensagem que
Naum pregou foi de um juízo muito severo. Mas, desta vez, Nínive não atendeu à mensagem e foi, por isto, totalmente destruída
em 612 a.C. pelo método descrito em Naum 2:6.
Há outra lição importante no livro de Jonas sobre Missões. O
profeta Jonas não estava disposto a ser missionário entre os
gentios, mesmo que fosse uma ordem divina. Os judeus se mostraram com pouca vontade em ser missionários aos gentios. Mas
constantemente Deus forçou-lhes esta tarefa como no caso de
Jonas. Com muita relutância Israel reconheceu a sua obrigação
divina em ser uma testemunha ao mundo perdido. Isto é fácil de
observar no hinário de Israel: os Salmos. Os Salmos revelam a
parte zelosa e íntima do culto israelita. Muitas vezes os Salmos
tratam da Grande Comissão. O Salmo 67 é um hino missionário.
Em termos claros, os versículos 1 e 2 contêm a Grande Comissão. “Seja Deus gracioso para conosco, para que se conheça na
terra o Teu caminho; em todas as nações, a Tua salvação”. O rei
Davi entendeu bem a obrigação israelita de levar a mensagem
da salvação de Deus para todas as nações. Davi entendeu a
função missionária de Israel (os Salmos 2, 96, 97, 98 e 100 são
hinos missionários).
Agora consideremos os esforços de Deus para evangelizar a
grande nação de Babilônia. O último tempo da sua grandeza foi
de 626 a 539 a .C. O Oriente Médio foi controlado por várias
nações sucessivamente: Assíria (745- 612), Babilônia (626-539),
Persas e Medos (539-331 a.C.), etc.
Em 626 a.C., Babilônia, ganhou sua independência da Assíria. Depois da queda de Nínive, capital da Assíria, em 612 a.C., e
sob Nabucodonosor (605-562 a.C.), Babilônia tornou-se o império conquistador no Oriente Médio. Este império começou a se
enfraquecer por volta de 550 a.C. devido à força crescente dos
persas liderados por Ciro (559-530 a.C.).
Deus usou diversos profetas durante todos esses séculos com
a finalidade de enviar as suas mensagens à Babilônia. E 150 anos
antes do seu último período de grandeza, o profeta Isaías pronunciou juízos sobre a Babilônia, muitas vezes falando diretamente à
Babilônia.
E, mesmo quando ainda era grande a Babilônia, os profetas
Ezequiel, Daniel e Habacuque pregaram para a Babilônia sobre
os seus pecados nacionais. Assim, Deus mostrou a sua compaixão para com estes gentios. A mensagem de Deus é sempre
universal, dirigida a todos e usando sempre os Seus escolhidos
como porta-vozes de Sua Salvação.

Oremos pela RÚSSIA
Com uma área de 17 milhões de quilômetros quadrados, equivalente a duas
vezes o tamanho do Brasil, a Rússia é a
maior nação do planeta. A maioria dos 147
milhões de habitantes está nas cidades a
oeste, na parte européia. Aproximadamente 76% da população vive
em áreas urbanas e 18% dos russos possuem idade inferior a 15
anos. Por uma série de razões, a população russa está diminuindo. A
baixa renda da população é um dos problemas do país. Embora o
potencial de riqueza da Rússia seja enorme, o comunismo devastou
a nação e destruiu a economia, resultando na atual renda per capita
de apenas US$ 2.600 anuais.
Desde que se tornou uma nação no século VIII, a Rússia passou
por vários governos totalitários e tirânicos. A revolução comunista de
1922 possibilitou que o país dominasse com ditadura a antiga URSS.
Este domínio perdurou até seu colapso em 1990, quando uma democracia multipartidária foi estabelecida.
Por quase 70 anos, o Partido Comunista tentou eliminar todas as
filiações religiosas da nação, alegando a necessidade de erradicar a
superstição do país. Com a derrota comunista, a religião emergiu novamente em toda a Rússia. Muitos cristãos que viviam em sigilo se tornaram pregadores e forças evangelizadoras tomaram o país. Mais da metade da população professa alguma tradição cristã, os não-religiosos e
ateus abrangem 30% dos russos, e cerca de 7% são muçulmanos.
O Cristianismo sofreu uma das mais severas perseguições da história, durante o domínio comunista, com milhões de mártires. Hoje
ainda há o risco de uma nova perseguição, na medida em que o
governo e os líderes da Igreja Ortodoxa Russa reagem ao descontrolado e desorganizado fluxo de novos ministérios e organizações cristãs que entraram no país na última década. Outro fator inquietante
são os conflitos políticos internos pelos quais o próprio governo tem
passado. Ainda há uma abertura limitada para uma significativa ação
da igreja – algo jamais visto na Rússia. Mas é difícil saber quanto
tempo esta janela permanecerá aberta.
MOTIVOS DE ORAÇÃO
1 - Embora novas leis tenham aumentado as restrições sobre a igreja, a Rússia não restringe a entrada de missionários. Oremos para
que os missionários entre os russos ensinem a Bíblia Sagrada, fortaleçam doutrinariamente as igrejas russas e perseverem no evangelismo de massa (campanhas evangelísticas).
2 - A pobreza da nação aflige os cristãos russos. As viagens, a evangelização e a implantação de igrejas são de difícil realização para os
pastores locais. Há falta de Bíblias e de materiais para a evangelização. Oremos para que as igrejas em todo o mundo continuem a suprir as igrejas russas com recursos.
3 - Algumas repúblicas russas necessitam de nossas orações. Repúblicas como Chechênia, Daguestão, Tartária e Inguchétia vivem momentos de grande sofrimento devido aos conflitos religiosos locais,
às guerras civis e aos movimentos separatistas. Oremos para que
nossos irmãos russos sejam capazes de servir aos habitantes dessas repúblicas com compaixão e com ações de restauração e reconciliação dos oprimidos.
4 - A igreja russa sofre com a grande rivalidade entre ortodoxos e
católicos. Enquanto isso, as igrejas realmente evangélicas ficam no
meio de um fogo cruzado. Oremos pedindo que os crentes russos
continuem evangelizando e fundando novas igrejas, aproveitando essa
momentânea liberdade que o SENHOR Deus lhes proporcionou.

Missionária Jane Meyre (Meyrinha)
HISTÓRICO - Jane Meyre servia ao Senhor Deus como diaconisa na Congregação no Henrique
Jorge. Sentindo a chamada de
Deus, foi preparar-se para ser missionária no Instituto Bíblico de Araçatuba, em São Paulo, onde teve a
sua convicção de ser missionária
entre os índios.
MISSÕES ENTRE OS ÍNDIOS
Concluído o Curso Teológico,
Meyrinha comunicou à sua igreja
(nessa época a Congregação do Henrique Jorge já se emancipara) o
desejo de trabalhar entre os índios Zoés, e continuar seu treinamento
no Instituto Antioquia, da Missão Novas Tribos. E depois aguardar
que as portas para o trabalho entre os Zoés se abrissem.
A igreja recomendou que ela fizesse um estágio no Alto Solimões,
no Amazonas, trabalhando com a Marliene e o Pr. Eduardo, em nossa Congregação de Atalaia do Norte. Meyrinha aceitou a sugestão e
passou o ano de 2006 ali. Este ano Meyrinha cogitou o seu desejo de
estudar nos seminários de preparação transcultural da Missão Novas Tribos. Mas, a Igreja Fundamentalista Cristo é Vida não achou
conveniente, por discordar da filosofia de Missões da MNTB e por
defender que ela pode ter esse treinamento em Atalaia do Norte,
onde o Pr. Eduardo tem contatos com diversas etnias indígenas. Jane
Meyre, dando evidências de uma vida dependente de Deus, aceitou o
parecer de sua igreja e voltará para o trabalho missionário em Atalaia.
TRABALHO MISSIONÁRIO EM ATALAIA DO NORTE
Atalaia está encravada numa região bem selvagem da Amazônia,
ficando às margens do rio Javari, afluente do rio Solimões, nas cabeceiras do rio Amazonas. Temos uma congregação com uma família
missionária e duas missionárias solteiras. Estando localizada estrategicamente, Atalaia pode se tornar um campo avançado de Missões,
pois há em suas proximidades várias tribos indígenas (inclusive algumas ainda não-alcançadas). Os índios vão a cidade de Atalaia do
Norte (como os matizes), e, como não são hostilizados pelos habitantes, sentem muita alegria em ser recepcionados pelo Pr. Eduardo.
Essas visitas têm sido muito alvissareiras, pois há contato com o
idioma deles, amizade e evangelismo. Em breve o Pr. Eduardo fará
as primeiras visitas nas aldeias. Esses grupos que têm contato com o
Pr. Eduardo são também próximos de outras tribos que ainda se mantêm isoladas (como os korubos). Assim, há também a possibilidade de
alcançar os mais distantes através dessa amizade e evangelismo.
PEDIDOS DE ORAÇÃO
1 - A irmã Jane Meyre tem no coração o desejo de alcançar os povos indígenas
com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Oremos por sua perseverança, por
sua firmeza doutrinária e por seu amor crescente para salvar os índios.
2 - Temos uma equipe missionária em Atalaia, com quatro missionários (Pr.
Eduardo, Cláudia, Marliene e Meyrinha). Oremos pelo bom relacionamento,
para que haja uma grande afinidade espiritual e que trabalhem em unidade
naquele campo.
3 - A Congregação de Atalaia precisa crescer para ser uma igreja missionária.
Oremos por conversões e crescimento espiritual, a fim de que membros possam trabalhar na igreja e liberar os missionários para o trabalho entre os índios.
4 - Os contatos com índios que visitam a cidade têm sido muito frutíferos. Podem
ajudar a Jane Meyre com a língua e cultura indígenas. Oremos por essas oportunidades e que haja evangelismo, como o jovem índio Buxe que se converteu.

N OTAS & N OTÍCIAS

CURSO DE MISSÕES JUDAICAS
Nos dias 17 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.

“Crê no Senhor Jesus e serás
salvo, tu e a tua casa” - Atos 16:31
16 A 23 DE FEVEREIRO
(sexta à terça - período de carnaval)
Programações especiais para
toda a família: crianças, jovens e
casados. Participe!

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 foi sexta-feira. Na próxima sexta, dia 09, iniciaremos os estudos de Hermenêutica (Técnicas de Interpretação da Bíblia).

PAULO HENRIQUE
Após a chegada do Paulo Henrique de Anápolis, para passar aqui as
férias do Curso de Mecânico/Piloto das Missão Asas do Socorro, ele procurou o Pr. José Nogueira para falar dos altos custos do curso, inclusive por
causa da necessidade de comprar as ferramentas necessárias para a parte
de mecânica. Pr. José Nogueira lhe falou da fidelidade de Deus (em 2006
ajudamos com 600 Reais por mês). E que certamente haveríamos de aumentar essa ajuda, e quanto as ferramentas combinou que mil reais da Oferta de Amor da XX Conferência Missionária seria para esse fim e que esperássemos em Deus para o restante (calcula-se em torno de 10 mil reais).
Paulo Henrique falou da possibilidade de ir a uma reunião de empresários
da Igreja Assembléia de Deus Canaã para dar um testemunho e ficar a
disposição para que empresários daquela igreja o ajudassem financeiramente. O Pr. José Nogueira mostrou que isso era errado biblicamente, pois
o princípio da separação eclesiástica condena tal associação (ver 2 Tessalonicenses 3:14-16). Depois houve outra conversa do Paulo Henrique com o
Pr. José Nogueira na presença do Pr. Luiz Lindolfo. E outra, na presença dos
membros do Conselho Administrativo da Igreja. Até que no dia 22 de janeiro,
o Paulo Henrique procurou novamente o Pr. José Nogueira para comunicar
sua saída da igreja, a fim de ficar mais livre para levantar seu sustento.
A decisão do irmão Paulo Henrique é sincera, apesar de estar errada. Ele
poderia ficar com dissimulações enganando a igreja, mas assumiu a sua
falta de convicções fundamentalistas. Aplicamos a ele os mesmos princípios
que ele conhece tão bem, pois conhece o livro “Os Axiomas da Separação”.
Ele continua nosso irmão em Cristo, nós o respeitamos, mas não podemos
mais nos associar ou cooperar com ele. Lamentamos o fato dele ter desprezado os conselhos de seus pastores, da liderança de sua igreja e com certeza de outros irmãos sinceros e conhecedores da Palavra de Deus. E lamentamos que ele tenha recebido e aceitado conselhos maus de pessoas que
também já renunciaram aos princípios bíblicos quanto a postura dos crentes
e das igrejas diante de tantos erros e enganos doutrinários de nossa época.
Continuamos a orar pelo irmão Paulo Henrique para que ele reconheça esse erro, arrependa-se e volte aos verdadeiros e inegociáveis
princípios bíblicos.

