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TEMA DO BIMESTRE

Oração

A ORAÇÃO NA BÍBLIA SAGRADA

“E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados”.
Tiago 5:15
Diz-se que Tiago Taylor, pai de Hudson Taylor (grande missionário na China), na manhã do dia do seu casamento, enquanto
sua noiva o esperava, estava de joelhos, tomado pelas palavras
de Josué: “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”. Deus honrou
sua oração e, por fim, sua família produziu um dos missionários
que mais honraram a igreja do Senhor Jesus Cristo.
A oração é, sem dúvida, um dos principais ministérios
desenvolvidos na igreja, na família ou individualmente. Sem
oração, todos os demais ministérios ficam limitados quanto à sua
operosidade. Ela é fator de bênçãos na vida de cristãos, sejam
eles pastores, advogados, missionários, operários, diáconos,
médicos, músicos ou estudantes.
A Bíblia Sagrada trata do assunto, mostrando a sua eficácia
na vida de homens e mulheres que fizeram da oração o seu
principal instrumento de comunhão com Deus, e de realização
dos seus ideais.
SEU ENSINO NO ANTIGO TESTAMENTO
Os patriarcas já nos deixaram um legado inesquecível e
imensurável da experiência que tinham de uma comunhão íntima
com Deus, fruto do saudável hábito de ajoelhar-se diante do TodoPoderoso e, pela fé genuína, suplicar o perdão, a misericórdia e
o cuidado divino sobre a suas vidas e de suas famílias.
A PRIMEIRA MENÇÃO
A primeira menção à oração está em Gênesis 4:26 = “A Sete
nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos; daí
se começou a invocar o Nome do Senhor”. Após o pecado e,
consequentemente, a degeneração da raça humana, a oração
já nos é apontada como o mais eficaz meio de uma jornada de
retorno do homem ao Deus Santo e Verdadeiro.
SUA NECESSIDADE UNIVERSAL
Salmos 65:2 = “Ó Tu que escutas a oração, a ti virão todos os
homens”. Isaías 56:7 = “Também os levarei ao Meu santo monte,
e os alegrarei na Minha casa de oração; os seus holocaustos e
os seus sacrifícios serão aceitos no Meu altar, porque a Minha
casa será chamada casa de oração para todos os povos”.
DEUS ORDENA A ORAÇÃO
Isaías 55:6 = “Buscai o SENHOR enquanto se pode achar;
invocai-O enquanto está perto”.
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DEUS OUVE A ORAÇÃO
Salmos 10:17 = “Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes; Tu
lhes fortalecerás o coração, e lhes acudirás”.
DEUS REPONDE A ORAÇÃO
Salmos 99:6 = “Moisés e Arão, entre os Seus sacerdotes, e, entre
os que Lhe invocam o Nome, Samuel, clamavam ao Senhor, e Ele
os ouvia”.
Isaías 58:9 = “Então clamarás, e o SENHOR te responderá; gritarás
por socorro, e Ele dirá: Eis-Me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo,
o dedo que ameaça, o falar injurioso”.
Em todos os lugares, em todos os tempos, homens e mulheres
precisam de Deus. Necessitam de Sua doce comunhão. Dependem do
Seu cuidado. Assim, o Deus eterno oferece aos homens, a oportunidade de desfrutar de íntima comunhão com Ele, por meio da oração.
SEU ENSINO NO NOVO TESTAMENTO
A vida e o ministério de Jesus Cristo foram marcados por uma
extraordinária dedicação à oração. Os apóstolos aprenderam a lição.
Da leitura do Novo Testamento, observamos as seguintes proposições
relativas à oração:
JESUS NOS ORDENA A ORAR
Mateus 7:7-8 = “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e
abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra;
e a quem bate, abrir-se-lhe-á”.
JESUS NOS ENSINA A ORAR
Mateus 6:9-13 = “Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o
Teu nome; venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra
como no céu; o pão nosso de cada dia dá-nos hoje; e perdoa-nos as
nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores;
e não nos deixes cair em tentação ; mas livra-nos do mal, pois Teu é
o reino, o poder, e a glória para sempre. Amém”.
O ESPÍRITO SANTO NOS AJUDA NA ORAÇÃO
Romanos 8:26-27 = “...mas o Espírito intercede por nós com
gemidos inexprimíveis”.
AS ORAÇÕES SOBEM ATÉ DEUS COMO INCENSO
Apocalipse 8:3 = “...e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo
com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha
diante do trono”.
DEUS RESPONDE AS ORAÇÕES
Imediatamente - Isaías. 65:24; Daniel. 9:21-23.
Após certa demora - Lucas 18:7.
Diferente de nossos desejos - 2 Coríntios 12:8-9.
Faça uma breve retrospectiva de sua experiência de oração.
Pergunte-se: Como eu tenho usufruído dessa tremenda comunhão com o meu SENHOR Jesus Cristo?
Reflita quais as motivações que têm levado você a orar.
E por que você não tem orado como deveria.
E, mais importante que qualquer outra coisa, ore!
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TEOLOGIA DE MISSÕES
O Livro de Daniel - Capítulo 3: Conclusão
O grande Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi evangelizado através da revelação e interpretação do seu sonho. Em Daniel, Capítulo
2, há a descrição pormenorizada de como o jovem Daniel anuncia
corajosamente diante de toda a corte babilônica que YAHWEH, o
Deus de Israel, é o único Senhor.
No Capítulo 3 de Daniel a pregação é diferente. O rei fora convencido, mas ainda não havia passado por uma conversão genuína. Ele
reconhecia YAHWEH como Deus, um deus grandioso e presente,
mas não como Deus único e absoluto. Neste capítulo, os três amigos
de Daniel, também missionários na Mesopotâmia, são usados por
Deus para confrontar toda a corte e povo da Babilônia.
Por meio das vidas destes servos Deus mostrou a Sua superioridade absoluta. O tanto que Deus pode usar um homem depende do
poder de Deus na própria vida do servo. Ele é soberano e pode nos
usar quando e como Ele quiser. A pergunta é: Estamos disposto a
servir a Deus segundo o querer dEle, ou apenas como queremos?
Vejamos: Deus não salvou os três servos da fornalha de fogo, mas
sim dentro da fornalha. Deus não salvou Daniel da cova dos leões,
Ele o salvou dentro da cova.
Quando o rei ordenou que os jovens se prostrassem diante do seu
ídolo, os servos do SENHOR Deus disseram “Não”! Nabucodonosor
pergunta quem poderá livrá-los da fornalha. Os missionários dizem
que Deus pode, se Ele quiser. Mas, se Deus não quiser livrá-los,
eles mesmo assim não seriam infiéis a YAHWEH. O rei aceitou o
desafio, e a demonstração do poder de Deus começou.
Depois de lançá-los dentro da fornalha, o próprio rei foi observar
de perto o que se sucederia. Foi o primeiro a ver quatro pessoas em
vez de três: “Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou
depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós três
homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó
rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo quatro homens soltos, que
andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano; e o aspecto
do quarto é semelhante a um filho dos deuses” (3:24-25). Assim,
Deus demonstrou o Seu poder nas vidas e nos ministérios dos três
servos dEle.
No Capítulo 2, a sabedoria do rei caiu perante Deus. No Capítulo
3, a religião do rei caiu perante Deus. Mas, em todas essas situações,
o SENHOR usou os Seus servos. O ensinar é ser. O pregar é ser.
Os nossos púlpitos precisam de homens cheios do Espírito Santo.
Os campos precisam de missionários ousados.
Daniel 3:26-27 relata como Nabucodonosor e os oficiais examinaram com cuidado os três jovens depois de saírem da fornalha.
Estavam intactos!
Daniel 3:28-29 relata o segundo passo da conversão deste rei
pagão. Ele abençoou o Deus de Sandraque, Mesaque e AbedeNego. Ele deu testemunho do que aconteceu, e aceitou a sua derrota
nesta confrontação. E, finalmente, ele declarou um decreto contra
qualquer blasfêmia contra Deus, “porque não há outro Deus que
possa livrar como este”.

OREMOS PELOS CINCO PAÍSES
QUE MAIS NOS PERSEGUEM
Primeiro: Coréia do Norte (Perseguição Comunista)
Pelo quinto ano seguido, a Coréia do Norte lidera a classificação de
países que perseguem os cristãos e que mais viola os direitos humanos
e religiosos dos cristãos. A atenção dos meios de comunicação esteve
focalizada sobre o país em 2006, mas nada mudou para o povo da
Coréia do Norte. O regime norte-coreano lançou mísseis e testou armas
nucleares em 2006, o que refletiu o aumento das pressões internas
no país. Pudemos obter mais informações, as quais mostraram que
mais cristãos foram presos em 2006 do que em 2005. Ainda há muitas pessoas em campos de trabalho forçado, e a vida no dia-a-dia é
desumana na Coréia do Norte. Entre 50.000 e 70.000 cristãos sofrem
no momento em campos de prisioneiros. Muitos deles são torturados.
Cristãos e não-cristãos colocam suas vidas em jogo ao tentar fugir para
a China. Após cruzarem a fronteira, muitas que não eram crentes, após
terem entrado em contato com cristãos, se converteram. Os cristãos
nascidos de novo são muito corajosos e retornam à Coréia do Norte para
contar aos outros a respeito de Jesus. O governo da Coréia do Norte,
por considerar o cristianismo uma ameaça contra seu regime, caça os
cristãos por todo o país, especialmente aqueles que tentam retornar da
China. Muitos deles são aprisionados, torturados e até mesmo mortos.
Entretanto, em meio a toda essa perversidade no país, os cristãos locais dedicam-se a servir o Corpo de Cristo local e permanecem firmes
durante esse período de perseguição incansável.
Segundo: Arábia Saudita (Perseguição Muçulmana)
Na região da Arábia Saudita regida pela sharia, o estado deplorável da
liberdade religiosa permaneceu inalterado em 2006. Quatro cristãos do
leste da África foram perseguidos e aprisionados quando se reuniram
para o culto no segundo trimestre do ano. Após ficarem detidos por mais
de um mês em condições ilegais, os crentes foram deportados para
seus países de origem. Conforme relatado, não chegaram a ser formalmente informados a respeito das acusações existentes contra eles.
Não obstante, os quatro foram supostamente detidos “por pregar para
os muçulmanos, por implantar igrejas e por reunir homens e mulheres
para as orações”. De conformidade com a interpretação rígida vigente
para a lei islâmica, a apostasia (conversão para outra religião) pode
ser punida com a morte. Cultos coletivos não islâmicos são proibidos,
e ainda assim membros da família real insistem que os cristãos são
livres para realizar os cultos em suas próprias casas. A prática provou
o contrário. O número total de cristãos presos no decorrer do último ano
foi inferior ao de 2005, quando cerca de 70 cristãos expatriados foram
presos, o que explica o ligeiro declínio no total de pontos.
Terceiro: Irã (Perseguição Muçulmana)
No Irã, a religião oficial é o Islamismo, e todas as leis e regulamentos
devem manter-se consistentes com a interpretação oficial da lei sharia.
Desde o início de 2004, quando o partido conservador venceu as eleições,
a liberdade religiosa deteriorou-se consideravelmente. A situação piorou
em 2005, quando o conservador de linha dura, Mahmoud Ahmadinejad,
foi eleito presidente. Embora os cristãos pertençam a uma das minorias
religiosas reconhecidas, às quais se assegura liberdade religiosa, foram
relatadas prisões, perseguições e discriminação em virtude de sua fé.
Vários grupos cristãos, conhecidos por utilizar literatura e outros meios
para difundir sua fé entre a maioria da população muçulmana xiita, foram
perseguidos no último ano. Ao menos em oito incidentes conhecidos,

antigos muçulmanos que se converteram ao cristianismo foram presos e
mantidos em custódia por diversas semanas antes de serem libertados.
Na maioria dos casos, eles foram forçados a pagar fianças pesadas,
como também lhes disseram que seus casos permaneciam em aberto
para uma possível execução criminal. Sob a rígida legislação do Irã com
relação à apostasia, qualquer muçulmano que deixe o islamismo para
abraçar outra religião é passível de pena de morte. No entanto, temos
algo positivo a relatar: o caso de um antigo coronel do exército que se
converteu ao Cristianismo. Ele foi falsamente acusado de esconder sua
fé, mas foi libertado após dois anos de prisão.
Quarto: Somália (Perseguição Muçulmana)
A Somália não dispõe de uma constituição ou de outro dispositivo legal
para a proteção da liberdade religiosa. O islamismo é a religião oficial, e
as pressões sociais com relação à tradição islâmica são fortes, particularmente em algumas regiões rurais do país. A maior parte das regiões
utiliza-se das tradições locais para a solução de conflitos, sejam arbitramentos de natureza secular fundamentados nos clãs tradicionais, sejam
os relacionados à lei islâmica (sharia). Menos de 1% da etnia somali é
cristã, e essa minoria vivencia secretamente sua fé. No início de junho,
a capital, Mogadíscio, caiu nas mãos das milícias islâmicas após lutarem
por 4 meses contra uma aliança de comandantes militares. O conselho
Shura atuou como parlamento em todas as áreas de domínio da UCI
(União das Cortes Islâmicas). A lei sharia foi imposta na capital. No final
do ano, a UCI foi afastada por tropas do governo de transição. O levante
da UCI foi nefasto para um punhado de cristãos da Somália. Em 2006,
embora seja difícil estabelecer uma relação com os desdobramentos
políticos do último ano, pelo menos seis cristãos foram mortos na Somália
em decorrência de sua fé. Muitos deles eram de origem muçulmana e
foram mortos após sua fé ser revelada. Uma enfermeira italiana foi morta,
possivelmente em conseqüência dos comentários feitos pelo Papa Bento
XVI ao citar um texto medieval a respeito da violência no islamismo.
Alguns filhos de refugiados cristãos no Quênia foram supostamente
raptados por seus parentes muçulmanos e levados para “reabilitação”
em instituições islâmicas na Somália.
Quinto: Maldivas (Perseguição Muçulmana)
O islamismo é a religião oficial no arquipélago das Ilhas Maldivas, e
todos os cidadãos precisam ser muçulmanos. A lei sharia é respeitada,
o que impede a conversão de islamitas para outra religião. Um convertido pode perder sua cidadania. É proibida a prática de qualquer outra
religião que não o islamismo, considerado uma importante ferramenta
para estimular a unidade nacional e a manutenção do poder do governo. Por esse motivo, é impossível abrir quaisquer igrejas, embora aos
estrangeiros seja permitido praticar sua religião na privacidade de suas
casas, desde que não estimulem outros cidadãos a participarem de suas
reuniões. A Bíblia e outros materiais cristãos não podem ser importados,
exceto um único exemplar para uso pessoal. Nesse país – um dos
últimos a ser evangelizados no mundo – há somente um pequeníssimo
grupo de cristãos nativos, e eles vivem sua fé em absoluto segredo.
Nas Ilhas Maldivas, a falta de respeito para com a liberdade religiosa
permaneceu inalterada em 2006. Graças ao fato de havermos recebido
4 relatórios este ano, enviados por cristãos que permaneceram por um
longo período nas Maldivas, as informações de que dispomos sobre o
país são mais acuradas, e devemos a isso a pontuação ligeiramente
mais elevada este ano. Soubemos igualmente da prisão de um cristão
local idoso. Depois de sua prisão, ele foi encaminhado para um centro
de reabilitação de drogados. Isso aconteceu em agosto de 2006.
Fonte: Missão Portas Abertas
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BATISMO

No dia 06 de maio, primeiro
domingo, realizaremos mais um
batismo. Solicitamos aos discipuladores e candidatos ao batismo
que procurem o Pr. Luiz Lindolfo
para acertar alguns detalhes
acerca da membrezia da igreja.

VIAGEM À MORADA NOVA

A equipe missionária que foi à
Morada Nova, no feriado da semana santa, voltou testemunhando os trabalhos realizados (3 cultos evangelísticos e várias visitas
de evangelismo porta-a-porta)
e as bênçãos (10 decisões). O
Pr. Evaristo ajudou em alguns
eventos e agora vai trabalhar na
conservação desses frutos.

VIAGEM DO LUIZ CLÁUDIO

Outra viagem muito abençoada foi a ida da família do Luiz
Cláudio, Claudiana e Natanael à
Caridade. No meio da viagem, o
ônibus “deu o prego”. Eles ficaram
num lugarejo e lá perderam o pequeno Natanael. Encontraram-no
depois, se balançando na maior
alegria numa rede de um velho
senhor de 82 anos. Foi uma oportunidade do casal pregar sobre
Jesus Cristo. O seu Francisco
entendeu o Evangelho e fez sua
decisão por Jesus Cristo, confessando como seu único Senhor
e todo-suficiente Salvador. Seu
Francisco declarou que já tinha
ouvido o Evangelho, mas que
agora realmente entendeu e com
82 anos testemunhava, como homem de palavra, ser Jesus Cristo
seu Salvador. Deus realmente tem
caminhos misteriosos e pode nos
usar de forma inesperada.

INFORMISSÕES 666

Em breve chegaremos ao
número 666 de nosso Informativo
de Missões. Queremos fazer uma
edição especial com ênfase nas
profecias bíblicas, principalmente
sobre o que a Bíblia diz sobre o
Anticristo. Chegaremos lá, se
Cristo não voltar antes!

PRINCIPAIS PROGRAMAÇÕES
MÊS DE ABRIL
DIA 21 (sábado)
19h: Posse do Pr. Luiz Flor em
São Gonçalo
19h: Mocid ade Oran do pelo
Mundo
DIA 28 (sábado) 19h: Encontro Pastoral com os
Casais
19h: Mocidade - Celebração do
Tema: Oração
DIA 30 (segunda-feira)
21h: Vigília de Oração

RETIRO DE CASAIS
9 A 11 DE NOVEMBRO
DE 2007

Vocês já fizeram
sua inscrição?
Dezoito casais já fizeram suas
inscrições e começaram suas
poupanças. Agora só restam
11 vagas. Se vocês deixarem
para depois, correrão o risco de
ficar de fora desse importante
evento de crescimento espiritual
e bênçãos para sua família.
Nosso retiro será realizado
no bonito Hotel de Serra Parque
das Cachoeiras, no maciço de
Baturité.
Fale com a Lucinha Marculayne
e comece a sua poupança!

NOSSA SEMANA:
CONHEÇA E PARTICIPE!

» Domingo
9h - Escola Bíblica Dominical:
Classes de Estudo Bíblico
18h - Culto de Adoração ao
Senhor Deus
» Segunda -feira
19h - Koinonia - Estudo bíblico
em Neemias e Oração
» Quarta -feira
19h - TOM - Tempo de Oração
por Missões
» Sexta -feira
19h - CBD - Centro Bíblico
Discipular: Curso de Preparação
para Pastores e Missionários
» Sábado
15h - EBEC - Escola Bíblica
de Evangelismo de Criança
19h - Mocidade Cristo é Vida

