Ano XX - Nº 661 • Fortaleza, 8 de Abril de 2007

A RESSURR E I Ç Ã O D E

Jesus Cristo

A questão do desaparecimento do corpo de Jesus de um túmulo
em Jerusalém, dois milênios atrás, ainda é fundamental para a fé
cristã. Cerca de 50 dias depois do “desaparecimento”, os apóstolos
de Jesus começaram a pregar a Sua ressurreição e milhares começaram a crer. Os inimigos denunciavam os apóstolos e perseguiam
violentamente os seguidores de Jesus, mas ninguém jamais disputou o único fato incontestável: O túmulo de Jesus estava vazio.

FATOS VERIFICÁVEIS
» Jesus viveu. Documentos escritos por cristãos (Mateus,
Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, etc.) no primeiro século
confirmam este fato. Assim também o fazem os escritos de
historiadores romanos (Tácito e Suetônio) e judeus (Josefo).
» Jesus morreu. Depois de ser espancado e açoitado, Jesus foi
crucificado. Os soldados furaram Seu lado, do qual escorreram sangue e água, confirmando que Ele tinha morrido (João 19:33-34). O
governador romano, Pilatos, depois de verificar Sua morte, liberou
o corpo para ser tirado da cruz e sepultado (Marcos 15:44).
» Jesus foi sepultado. José de Arimatéia, um líder religioso
judeu, que era discípulo secreto de Jesus, tinha um túmulo
novo escavado na rocha, dentro do qual ele colocou o corpo
de Jesus (Mateus 27:57-61; Marcos 15:42-47; Lucas 23:50-56;
João 19:38-42). As mulheres fizeram planos para irem cedo
na manhã de domingo com mais especiarias para completar o
embalsamamento. Mas quando chegaram, encontraram a pedra
tirada e nenhum corpo no túmulo.
» Testemunhas oculares alegaram que viram Jesus vivo.
Os discípulos viram Jesus muitas vezes num período de 40
dias. Avaliamos um testemunho por fatores tais como honestidade, competência e número. Honestidade: Os apóstolos nada
ganhavam (dinheiro, popularidade, etc.) por terem pregado a
ressurreição. Foram freqüentemente mortos por causa disso.
Sua disposição a morrer por sua crença confirma sua integridade.
Competência: Os escritos destes homens demonstram competência mental, lucidez e atenção aos pormenores. Número: Duas
ou três testemunhas são suficientes para estabelecer um fato
histórico, mas neste caso, houve literalmente centenas (1 Coríntios 15:6). A relutância inicial das testemunhas oculares em crer
reforça seu testemunho (Marcos 16:11, 13; João 20:19-29).

EXPLICAÇÕES
Diversas teorias têm sido propostas para explicar os fatos do
túmulo vazio:
» Teoria do desfalecimento. Esta explicação sugere que Jesus
só parecia estar morto, porém mais tarde reviveu no túmulo. Mas,
mesmo que Ele não estivesse morto, Ele estaria severamente
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enfraquecido pela flagelação, pelo espancamento e pelas horas passadas na cruz. No Seu sepultamento, Seu corpo tinha sido firmemente
enrolado com ataduras engomadas. Realmente, nesta condição enfraquecida, sem atendimento médico, poderia Jesus de algum modo ter
revivido, sem considerar que precisaria remover o embalsamento como
um casulo? Mesmo que tivesse, mais dois obstáculos teriam bloqueado
Seu caminho à liberdade: A grande pedra que tinha sido rolada sobre a
boca da cova e os guardas romanos armados que estavam de plantão
do lado de fora. Além do mais, os romanos crucificavam homens freqüentemente e estavam aptos a assegurarem-se da morte da vítima.
A teoria do desfalecimento simplesmente não merece crédito.
» Teoria da sepultura errada. Afirma que todos, tanto amigos como
inimigos, tinham esquecido onde Jesus tinha sido sepultado e estavam, portanto, olhando para uma sepultura na qual nenhum corpo
tinha sido colocado. Isto explicaria o túmulo vazio, mas e quanto aos
aparecimentos de Jesus? E é possível que os amigos de Jesus, os
soldados romanos e mesmo José, o proprietário da cova, todos terem
esquecido sua localização apenas depois de dois dias?
» Teoria do roubo. Dizem que os discípulos roubaram o corpo e
depois alegaram que Ele tinha sido ressuscitado. É a explicação mais
velha, e a mais difícil de ser levada a sério. Por que os discípulos
teriam roubado o corpo? A proclamação de ressurreição por eles não
lhes trouxe poder nem prestígio, mas perseguição e pobreza. Eles
morreram por seu testemunho da ressurreição; os homens morrem
pelo que crêem ser verdade, não pelo que sabem ser mentira. E o
padrão moral dos discípulos? É razoável que seu caráter inatacável
e ensinamento puro fossem baseados numa mentira e roubo? Mas,
mesmo que o quisessem, eles não poderiam ter roubado o corpo
porque o túmulo estava guardado por soldados romanos.
» Teoria da alucinação. Alegam que os discípulos, perturbados
emocionalmente depois da morte de Jesus, apenas pensaram tê-lo
visto vivo. Mas os relatórios destas testemunhas oculares não têm as
características de alucinações. Envolveram tempos, lugares e grupos
de pessoas diferentes. Os aparecimentos terminaram subitamente.
Alucinações são bem individuais, porém mais de 500 pessoas viram
Jesus vivo ao mesmo tempo (1 Coríntios 15:6). Além disso, esta teoria
não explica o túmulo vazio.
» Jesus foi ressuscitado. Esta é a única explicação que leva em
conta, adequadamente, todos os fatos. Jesus ressuscitou! O que isto
significa para nós?

IMPLICAÇÕES DA RESSURREIÇÃO
1 - A ressurreição confirma as declarações de Jesus de ser o
Filho de Deus (Romanos 1:4). Serve como fundamento de seu
reinado (Efésios 1:19-23) e sacerdócio (Hebreus 7:23-28).
2 - A ressurreição de Jesus garante nossa ressurreição
(1 Coríntios 15; 1 Tessalonicenses 4:13-18), A ressurreição
de Jesus não é um assunto de mero interesse histórico, mas
serve como base da bendita ressurreição dos que crêem. Sua
ressurreição é a base para a esperança (1 Pedro 1:3).
3 - A ressurreição de Jesus prova que Ele julgará o mundo (Atos
17:30-31). Ele ainda vive e todos os homens o enfrentarão como Juiz,
um dia. Este fato deve provocar sóbria reflexão em nossa vida.
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TEOLOGIA DE MISSÕES
O Livro de Daniel - Capítulo 3
A mensagem de Deus foi pregada a Nabucodonosor (Capítulo 2,
de Daniel: A Revelação e a Interpretação do Sonho de Nabucodonosor). Ele a entendeu e professou crer na Soberania do YAHWEH,
o Deus de Israel.
O rei aceitou a nova idéia de um Deus soberano, mas depois
reagiu. Pensava ainda que ele, Nabucodonosor, é quem tinha
vencido o rei de Judá. Ele nada sabia da santidade de Deus e
nem como o pecado pode destruir até o povo de Deus.
O rei engatinhava na compreensão do poder de Deus. Assim, o
próprio Nabucodonosor começou uma campanha promocional do
seu deus babilônico. Mandou construir um deus de 27 metros de
altura (os homens gostam de deuses grandes que eles mesmos
fabricam). Fez uma divulgação gigantesca também. Todos deveriam adorar: “homens de todas as línguas”, sátrapas, prefeitos,
governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e
todos os oficiais das províncias.
A mensagem do Capítulo 2 foi teórica. Foi um sermão sobre
a natureza soberana de Deus sobre os homens. No Capítulo 3,
há uma confrontação religiosa e uma demonstração do poder de
Deus. Isto sempre acontece no evangelismo eficaz.
Esta qualidade de evangelismo exigiu a coragem dos servos
de Deus. No Capítulo 2, os servos de Deus se omitiram. Eles
souberam orar e tiveram bom conhecimento de teologia. Eles
conheciam o SENHOR. Agora, os servos de Deus vão revelar
coragem e a vontade de se sacrificar pela causa de Deus.
O mundo exige que os homens se prostrem perante os seus
deuses. O mundo exige o apoio e a conformidade. Mas na realidade os homens se consideram superiores aos seus deuses.
Em 3:15, o rei esclareceu a sua teologia: “Agora, pois, estais
dispostos e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da
cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e
adorai a imagem que fiz; porém, se não a adorardes sereis no
mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem
é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?” O seu deus
era ele mesmo!
Tudo foi esclarecido. Havia um conflito entre o SENHOR e os
falsos deuses. É interessante notar como Deus enfrentou o problema. Tudo que Ele precisou foi a fidelidade corajosa dos seus
servos (3:16-18): “Responderam Sadraque, Mesaque e AbedeNego ao rei: Se o nosso Deus, a Quem servimos, quer livrar-nos,
Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei.
Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses,
nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste”.
Por meio das vidas destes servos, Deus havia de mostrar a
superioridade do Seu caminho. Talvez o tanto que Deus pode
usar um homem depende do poder de Deus na própria vida
desse servo. As possibilidades são amplas. Em Mateus 28:18-20
sabemos que toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra
e devemos levar o Seu Evangelho para todo o mundo. Então, Ele
estará conosco com todo o Seu poder.

OREMOS PELA COLÔMBIA
Caracteriza-se por suas densas selvas. Conhecida por dois
produtos: o café e a cocaína.
A maioria da população é alfabetizada. Bogotá, a capital, é a
cidade mais populosa, com 6
milhões de habitantes. Em 1995,
instituiu-se uma lei contra a lavagem de dinheiro, mas ninguém foi
condenado, e os narcotraficantes têm se adaptado, trocando o estilo
de vida de ostentação por um de caráter mais discreto, mas lidando
com 550 toneladas de cocaína por ano. Além da droga, há também
as guerrilhas comunistas. Entre 1990 e 1994, morreram mais de 17
mil pessoas e danos superiores a 12 bilhões de dólares. O exército
gasta um terço do orçamento do país nesta batalha. Grande parte da
guerrilha é financiada pelo narcotráfico. Nesse contexto, os cidadãos
colombianos são os que mais sofrem. É um dos países mais violentos
do mundo: com 3 assassinatos por hora, cerca de 71 por dia. De todos
os seqüestros do mundo, quase a metade ocorre na Colômbia.
Há um domínio da Igreja Católica. Apenas uma pequena parte da
população é atéia ou não professa religião (2%). Algumas tribos indígenas preservam suas práticas religiosas tradicionais e há pequenos
grupos muçulmanos, judeus e bahaístas.
CRISTIANISMO
Os primeiros missionários protestantes chegaram ao país em
1825. Hoje, os protestantes compreendem 4% da população do país
e os católicos 93%. Em 1953, um “tratado de missões” deu direitos
exclusivos de evangelização às ordens católicas. A constituição de
1991 eliminou essa posição privilegiada e concedeu maior liberdade
às minorias religiosas.
Como resultado do trabalho árduo de evangelismo, os protestantes estão crescendo duas vezes mais rápido que o Catolicismo. Até
a guerrilha têm sido alcançada. Um bom número de guerrilheiros
convertidos agora estão empenhados em levar a Palavra de Deus,
especialmente aos seus antigos companheiros. As guerrilhas, o
narcotráfico, o corporativismo corrupto do governo e as religiões
tradicionais perseguem os novos convertidos. Os convertidos são
considerados traidores e alguns são assassinados. Missionários são
ameaçados, seqüestrados e até mortos. Crentes têm sido martirizados
por assumirem posições contrárias às drogas e ao crime.
MOTIVOS DE ORAÇÃO
1. A igreja tem sofrido nas mãos dos narcotraficantes. Oremos para
que o Evangelho penetre de forma relevante na indústria do narcotráfico, permitindo que líderes de cartéis se convertam, que líderes
do governo também se convertam.
2. A nação tem sido marcada pela violência e pelo crime organizado.
Oremos para que o Evangelho seja pregado, trazendo paz. Lembremos da família do Pr. Geraldo Fonseca, em Letícia, que o SENHOR
Deus os proteja e lhes dê perseverança.
3. Evangelistas e líderes cristãos têm sido ameaçados e assassinados. Ore para que eles tenham proteção contra narcotraficantes e
guerrilheiros, e para que mantenham constante ousadia para pregar
o Evangelho, e que Deus levante mais missionários.
4. Missionários são seqüestrados e mantidos reféns por meses ou
anos. Oremos por proteção para aqueles que trabalham e libertação
para os seqüestrados. Oremos pelo Pr. César e Irany, no interior da
Colômbia – área de risco por causa dos guerrilheiros das FARCs.

KÁTIA e PR. DANIEL STOWELL
Kátia e Daniel Stowell são missionários norte-americanos e trabalham no Brasil desde 1983. São membros de uma Igreja Batista
nos Estados Unidos
e foram enviados
como missionários
para pregar o Evangelho do Senhor
Jesus Cristo e iniciar novas igrejas no
Brasil. O casal tem
cinco filhos (Márcia,
Daniele, Kristiana,
Analisa e Benaia).
Todos eles são adultos, casados, e moram nos EUA.
Atualmente o Casal Stowell está associado com a nossa
igreja (IBF Cristo é Vida) para juntos trabalharmos no Projeto Jubileu
de Prata (a nossa igreja completará 25 anos em 2009 e temos o
propósito de termos participado na implantação de 25 novos projetos
de fundação de igrejas).
O Pr. Daniel foi eleito como Evangelista de nossa igreja e faz parte
de nosso Conselho Administrativo. Ele e Kátia foram aceitos como
membros especiais da IBF Cristo é Vida. Eles incorporaram o trabalho
de Patacas – Iguape como Congregação Missionária de nossa igreja,
e agora, juntamente com o Pr. Cosmo, estão dando continuidade ao
trabalho evangelístico naquela localidade.
Pr. Daniel está com a responsabilidade de visitar todos os nossos
trabalhos missionários a fim de dar uma assistência aos projetos e
programas evangelísticos de nossas Congregações. Ele vai ajudar
os nossos missionários a implantar um projeto de evangelismo
pessoal e discipulado contínuo, visando ganhar pessoas para Cristo
através do contato pessoal e estudos bíblicos. Também o Pr. Daniel é
assistente do Pr. José Nogueira nas aulas do Curso de Treinamento
Bíblico para Pastores e Líderes, às sextas-feiras, no CBD - Centro
Bíblico Discipular.
PEDIDOS DE ORAÇÃO
1 - Dona Alice, mãe do Pr. Daniel Stowell, mora em Sebring, na Flórida
(EUA). Ela tem 86 anos e foi missionária aqui no Brasil com o seu falecido marido. Atualmente está com sérios problemas de saúde e recusa-se
ficar em hospital, crê que já está na hora de ir para o Lar Celestial. Há
risco de ter AVC a qualquer momento. Oremos por uma pessoa que
possa ficar com ela, cuidando dela e dando-lhe assistência.
2 - Haverá batismos no próximo domingo (dia 08/04), em Patacas.
Três jovens serão batizadas: Larissa, Júlia e Anelita. Oremos pelo
crescimento dessas jovens e que sejam bênçãos também na pregação
e discipulado na Congregação de Patacas.
3 - Há novos-convertidos que precisam de nossas orações para que
continuem firmes, cresçam na graça do Senhor Jesus e produzam
frutos: Sr. Eilson - marido da D. Rosa; Dona Sônia - mãe da Larissa
(que vai ser batizada); e Maraline - 11 anos.
4 - O trabalho em Patacas tem produzido algumas conversões e alguns
deles têm permanecido firmes. Oremos pelo Elizeu e Luiz Augusto
(Gugu) que têm quase dois anos de conversão e têm crescido e
ajudado no prosseguimento daquela obra missionária.
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CORAL CRISTO É VIDA
CANTATA DE PÁSCOA

Agradecemos a Deus pelo zelo
de todos os integrantes do Coral
Cristo é Vida em participar de uma
programação tão especial e com
certeza muito estafante também.
Fomos testemunhas dos muitos
ensaios, dos sacrifícios e dos esforços na aquisição dos vestuários.
Parabéns a toda equipe (iluminação, cenário, som, figurino, etc)!
Louvado seja o SENHOR Deus por
Seus filhos O honrarem com tanto
amor, disposição e talento!

RETIRO DE CASAIS
9 A 11 DE NOVEMBRO DE 2007

Vocês já fizeram sua inscrição?
Não esqueçam que temos agora
poucas vagas no bonito Hotel de
Serra em Baturité. Fale com a Lucinha e comece a sua poupança!

CONGREGAÇÃO DO ARATURI

O SENHOR Deus tem nos dado
muitos irmãos que com dedicação e
voluntariedade têm ajudado na Congregação do Araturi, após a saída do
Pr. Luiz Flor. Pr. Joaquim e Lourdes,
Pr. Luiz e Glória, Pr. Daniel Stowell
e Kátia, Giuvan e Juliana, Rômulo
e Diana, Rafael e Socorro, Janeide,
Elsa, Ciro, Assis, Henrique e Florinda
são os que mais têm sido convocados para a formação das equipes
dominicais e têm prontamente feito
um excelente trabalho. O ministério
com as crianças está sendo reerguido, as visitas evangelísticas estão
sendo feitas e já temos os primeiros
frutos de conversão. Agora contamos
com as orações de toda a igreja para
formarmos uma equipe fixa que vai
liderar as atividades da Congregação
por três meses.

ATIVIDADES SEMANAIS

D oming o
9h - Escola Bíblica Dominical
18h - Culto de Adoração a Deus
S egund a - feira
19h - Koinonia (reunião de oração)
Q uarta - feira
19h - TOM - Oração por Missões
S exta - feira
19h - Centro Bíblico Discipular
S ábado
15h - Escola Bíblica de Evangelismo de Criança - EBEC
19h - Mocidade Cristo é Vida

PRINCIPAIS PROGRAMAÇÕES
MÊS DE ABRIL
DIA 13 (sexta-feira)
19h: Apresentação da Cantata
de Páscoa no Colégio Agostinho
Moreira
DIA 14 (sábado)
17h: Enco ntro Pasto ral com
Noivos
19h: Mocidade Especial (Orando
pelo Brasil)
DIA 21 (sábado)
19h: Posse do Pr. Luiz Flor em
São Gonçalo
DIA 28 (sábado) 19h: Encontro Pastoral com os
Casais
DIA 30 (segunda-feira)
21h: Vigília de Oração

DEUS NOS SURPREENDE

Estava aqui na igreja quando
chegou o funcionário da empresa
que nos vendeu carteiras escolares
para o CBD. Veio fazer pequenos
reparos nas carteiras. Ele me perguntou se eu me lembrava dele. Eu
sinceramente disse que a fisionomia
dele não me era estranha. Como eu
tinha andado na fábrica da empresa,
pensei tê-lo visto lá. Ele, então, me
lembrou quem era, e foi aí que tive a
agradável surpresa, alegria e ações
de graça ao SENHOR. Ele é o Seu
Malveira! Um pipoqueiro que há uns
quinze anos atrás vinha todos os
domingos vender pipoca na calçada da igreja. Um dia, eu o convidei
para entrar e vender suas pipocas
dentro do terreno da igreja, mas
com uma condição: só podia vender
depois que encerrasse o culto. Ele
vinha todo domingo, assistia ao
culto e depois vendia suas pipocas
à garotada da igreja (o Átila, com
cinco ou seis anos, era seu freguês
de carteirinha). Num domingo, Seu
Malveira se converteu. Depois se
mudou e nunca mais o vimos. Agora
ele é funcionário dessa empresa,
membro de uma igreja evangélica e
vai bem, graças a Deus. Assim que
me fez lembrar dele, ele perguntou:
- Como vai seu filho, o meu freguês
das pipocas? Rimos e disse-lhe
que o Átila estava agora “grandão”
e morando em Sobral, fazendo faculdade. Lembrei-me de 1 Coríntios
15:58, “sabendo que, no Senhor, o
vosso trabalho não é vão”.

