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AMANHÃ:
VIGÍLIA DE ORAÇÃO

DIA 30 (segunda-feira) - 19 horas
Começaremos às 19 horas e vamos encerrar por volta da
meia-noite. Ao encerrar, vamos fazer uma carona amiga e levar
todos para casa. Teremos tempo de oração, estudo bíblico e a
exibição do filme TERRA SALVAGEM.
TERRA SALVAGEM é um longa metragem, de três horas,
que conta a história dos missionários, liderados por Nate Saint,
para alcançar os temíveis índios AUCAS, nas selvas do Equador.
Lançado nos EUA no ano passado, o filme revive o amor dos
missionários, o martírio, e como Deus tem usado a história
daqueles heróis da fé como desafio de Missões e Evangelismo.

A o Rebanho

de

Deus

– Pr. José Nogueira –

À ESPERA DE UM MILAGRE*
NEEMIAS 5:1-13

*(Mensagem dada por ocasião do Aniversário do Pr. Joaquim - 17/04)
Ser pastor de igreja, não é fácil.
Há muitas expectativas. Vejamos algumas:
1 - Deve ser uma pessoa super-carismática, sempre simpática,
de uma personalidade cativante e que exerce certo fascínio sobre
as pessoas...
2 - Deve ser um bom executivo que coordena todos os trabalhos
eclesiásticos com eficiência, mantém seu pessoal animado e todos
os serviços produtivos...
3 - Deve ser um bom conselheiro, muito leal, disponível, sábio
para dar conselhos, amoroso e preocupado com os problemas das
ovelhas, sempre amigo e atencioso...
4 - Deve ser um mestre por excelência, um pregador eloqüente,
ter porte e voz de profeta, e ter sempre excelentes mensagens para
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todas e quaisquer ocasiões...
5 - Deve ser um santo homem de Deus, um homem de oração, humilde
e dependente de Deus em que se vê Deus operando através dele...
6 - Deve ser um chefe de família exemplar, um marido ideal, um modelo
de pai, um administrador irrepreensível do seu lar, tendo uma família que
serve ao Senhor...
7 - Deve ser um idealista, ter grandes alvos e sonhos para o crescimento da igreja...
Más notícias: ninguém consegue ser isso tudo. Mais más notícias:
nenhum seminário ou centro de preparação ministerial ou faculdade teológica consegue preparar homens assim... Simplesmente isso não existe.
Então o que fazer para ser um pastor e líder que exerça com fidelidade
o ministério pastoral?
Neemias, 5:1-13, nos ensina:
Faça o que é certo e possível fazer, e espere de Deus um milagre!
COMECEMOS estudando a situação dificílima pela qual passou
Neemais:
1 - As muralhas já estavam pela metade. Agora chegou a parte mais difícil.
No meio do percurso é que temos mais chances de parar - 4:6.
2 - Houve uma queixa geral, inclusive as mulheres reclamaram - 5:1.
3 - O povo, havia trabalhado nos muros (negligenciando seus negócios) e doado recursos. Agora, falidos, queriam parar a reconstrução das
muralhas de Jerusalém:
a) Famílias grandes e famintas - Vs. 2
b) Agricultores sem safra e sem terra - Vs. 3
c) Comerciantes falidos - Vs. 4
4 - Grave conflitos de classes - Vs. 5 (os trabalhadores empobrecidos
revoltados com os ricos especuladores).
AGORA VEJAMOS o que fez Neemias:
A - Verso 6: Neemias sentiu o drama. A situação era delicada e difícil.
Havia fome entre o povo. Havia gente poderosa envolvida (estes também
haviam ajudado e até financiado a obra). Havia perigo de desagradar a
um ou ao outro, ou a ambos. Havia o risco de parar a obra. Neemias foi
sensível.
B - Verso 7 - primeira parte: Neemias considera a situação. Considerar
a situação para Neemias era orar e buscar a solução de Deus – ver 1:11;
2:4; 11-13, 20, etc.
C - Verso 7 - Neemias ataca o problema no seu âmago: repreende a
usura (cobrar juros altos). Diz-se que os “investidores” estavam cobrando
taxas exorbitantes de 1% ao mês! Ou seja, 12% ao ano!!! Neemias vai
direto ao pecado. Estavam quebrando a Lei de Deus em três aspectos:
1) Emprestando dinheiro com juros aos seus irmãos - Êxodo 22:25
e Levítico 25:35-38.
2) Tomavam filhos dos devedores como escravos - Êxodo 21:7.
3) Não respeitavam o jubileu, em que, no sétimo ano, os escravos
tinham que ser libertos - Êxodo 21:2.
D - Versos 8 a 10 - Neemias dá o exemplo. Ele ensinou, mas ele
também praticou. De forma transparente ele testemunhou como agiu
generosamente com o povo. Como até comprou judeus escravizados para
libertá-los e como, ao invés de emprestar, doou de seus recursos para
ajudar os irmãos empobrecidos.
E - Verso 11 - Neemias diz o que deve ser feito. Ele é corajoso. E sem
rodeios diz o que eles deveriam fazer. Neemias conhecia a Lei de Deus
e não temia aplicá-la.
F - Verso 7 - Neemias esperava um milagre. Ao convocar aquela
reunião para tratar o problema, exortar quanto ao pecado e apontar o
caminho do certo, Neemias estava esperando um milagre para solucionar
aquele grave conflito.
E O MILAGRE ACONTECEU! Dizem os versos 12 e 13 que os poderosos governantes e financistas concordaram. E que o povo todo aprovou a
solução. E todos continuaram juntos a trabalhar na obra de Deus.
Conclusão: Não somos perfeitos, mas devemos fazer as coisas direito.
Não somos o sinete da perfeição pastoral, mas, fazendo o certo, segundo
a Palavra de Deus, podemos esperar os milagres de Deus!

MISSÕES
TERRA SELVAGEM - A VIDA DE NATE SAINT
A vida de Nate Saint foi muito curta, morreu com apenas 32 anos.
Como sua família era cristã, Nate aprendeu a Palavra de Deus com
seus pais. Sua irmã Raquel adorava lhe contar as histórias da vida
dos grandes missionários.
Estudando teologia e prestando serviço como piloto aos missionários, Nate foi preparando-se para o grande desafio que Deus tinha
para a sua vida. Em 1948, Nate casou-se com Marj, que compartilhava
com ele da mesma visão missionária.
O casal buscou a Deus quanto ao campo que deveriam ir. Ouviram
falar dos índios aucas (chamados também de Wadanis). Eram selvagens e haviam recentemente atacado um posto de uma companhia
petrolífera matando 14 pessoas. Totalmente arredios e vivendo nas
selvas, recusavam qualquer contato com brancos e até com outros
índios. A maneira pela qual eles reagiam era sempre com emboscadas
e mortes por lanças. Havia um plano das forças armadas do Equador
para exterminá-los. Mas, para Nate Saint os temíveis wadanis não eram
vistos como selvagens, mas como um povo pelo qual Jesus Cristo
também havia morrido. Uma equipe de cinco missionários foi formada
com a finalidade de lhes levar de forma urgente o Evangelho de Jesus
Cristo. Juntaram-se a Nate Saint, Jim Elliot, Peter Fleming, Ed McCully
e Rogério Youderian. Começou, então, a “operação auca”.
Sobrevoando a selva, localizaram aldeias dos aucas e começaram a
lhes jogar presentes. Enquanto isso, uma índia auca que vivia na cidade
começou a lhes ensinar um pouco da língua daquele povo feroz: Biti
miti puni-mupa (Eu gosto de você e quero ser seu amigo). Os aucas
começaram a pegar os presentes e a retribuir com presentes deles,
como prova de amizade. A equipe toda estava eufórica!
Os missionários resolveram descer até a região dos aucas. No dia 3
de janeiro de 1956, eles aterrissaram numa praia do rio, colocaram mais
presentes e esperaram o contato. Diariamente falavam pelo rádio do
avião com as suas esposas, comentando a expectativa de a qualquer
momento receberem a visita dos aucas. No dia 08 de janeiro o rádio
ficou mudo. As esposas não receberam mais nenhuma comunicação
deles. No dia seguinte, elas comunicaram o desaparecimento dos
missionários. Várias equipes de busca foram formadas. E, finalmente,
encontraram na praia, perto do avião, quatro corpos dos missionários.
O corpo de Ed McCully nunca foi achado. Os cinco missionários foram
assassinados pelos aucas.
E a história de Missões se repetiu. O sangue de mártires torna
fecundo o solo de conversões. Ao saber da morte de seu marido, Marj
teve fé para orar: “Senhor, tiraste de mim o tesouro mais precioso que
eu tinha na terra. Usa a sua morte ainda mais do que usaste a sua
curta vida”. Este era o seu amém e o amém de Deus. As viúvas e a
irmã de Nate Saint, Raquel, continuaram o trabalho de missionário de
alcançar os aucas. Em 1958, Betty Elliot e Raquel Saint finalmente
se estabeleceram entre os aucas. Muitos se converteram. Formou-se
uma igreja. E entre os convertidos estava Kimo, um dos matadores
dos missionários.
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OREMOS PELA

TURQUIA

MÁRTIRES DE HOJE

Em um terrível ataque contra uma pequena comunidade de
cristãos na Turquia, cinco jovens muçulmanos turcos cortaram a
garganta de três cristãos protestantes. O crime aconteceu em uma
livraria cristã, na província de Malatya, no dia 18 de abril. Duas das
vítimas, Necati Aydin, pastor de 36 anos, e Ugur Yuksel, de 32 anos,
eram muçulmanos turcos que se converteram ao cristianismo. O
terceiro homem,Tilmann Geske, de 46 anos, era cidadão alemão. A
imprensa local noticiou que quatro dos cinco agressores, todos com
idades entre 19 e 20 anos, admitiram durante o interrogatório que
foram motivados por “sentimentos nacionalistas religiosos”.
AMEAÇA ANTIGA
Há dois anos, numa onda de violência, em Malatya, moradores
protestaram na frente da loja alegando que a atividade de publicação
e distribuição de livros cristãos era “proselitismo” contra muçulmanos
e por isso queriam fechar a livraria. Mas, a lei turca garante o evangelismo religioso desde que não possua motivações políticas.
Os corpos dos três cristãos foram encontrados com as mãos e pés
atados por volta de 13h30. Além de gargantas cortadas, os corpos
possuíam diversas marcas de tortura.
O governador Halil Ibrahim anunciou que mais cinco suspeitos
de participação no ataque foram presos. O governo tem pressa em
denunciar os assassinos e finalizar a investigação. A polícia investiga
a ligação entre turcos do Hizbollah e muçulmanos curdos que fazem
parte do movimento pelo Estado Islâmico, no sudeste do país.
De acordo com o gerente geral da Editora Zirve, Hamza Ozant,
a equipe da filial de Malatya havia recebido ameaças de morte nos
últimos meses. Os três homens trabalhavam no escritório e faziam
parte de uma congregação formada por 30 membros da igreja protestante de Kurtulus, dirigida pelo pastor Necati Aydin.
VIÚVA PERDOA ASSASSINOS
Necati Aydin deixa a mulher Semse, um filho e uma filha, em idade
pré-escolar. Tilmann Geske deixa a mulher Susanne, dois filhos e
uma filha com idades de 8 a 13 anos. Ugur Yuksel era noivo e iria
se casar em poucos meses.
Susanne Geske, disse no canal de TV da Turquia, disse que não
tem sentimento de vingança e que perdoou os assassinos do marido:
“Senhor, perdoe-os porque não sabem o que fazem”. Contou que
está em Malataya há dez anos e que não pretende deixar a região.
Espera que os assassinatos sirvam para que muçulmanos e cristãos
construam uma relação de amor. Muitos turcos ficaram chocados
com o incidente.
TESTEMUNHOS
De forma corajosa, o pastor Ihsan Ozbek deu uma entrevista coletiva ao vivo ao canal de TV CNN, retransmitida para diversos países
do mundo, denunciando a intolerância religiosa. O representante das
igrejas oficiais do país, Orhan Kemal Cengiz, o pastor de Istambul
Bedri Peker e o pastor Ihsan Ozbek distribuíram um comunicado
à imprensa turca: “Ontem a Turquia foi atingida por uma opressão
como na Idade Média”, declarou Ihsan Ozbek.
O último ataque contra cristãos turcos ocorreu em 1997, quando
um grupo islâmico extremista explodiu uma bomba em uma banca de
livros cristãos em uma feira, matando uma criança e ferindo muitas
pessoas que passavam pelo local.

OREMOS PELOS QUE NOS PERSEGUEM
PAÍSES ONDE O CRISTIANISMO
É MAIS PERSEGUIDO
No Informissões 662, apresentamos os cinco países que mais
perseguem os cristãos e impedem com violência a pregação do
Evangelho de Jesus Cristo. Continuamos aqui a terrível lista com
mais três países que mais nos perseguem.
Sexto: IÊMEN (Perseguição Muçulmana)
A constituição assegura a liberdade de religião, mas declara que
o islamismo é a religião estatal, e que a sharia é a fonte de toda
a legislação. O governo iemenita permite aos expatriados alguma
liberdade para vivenciarem sua fé, mas os cidadãos iemenitas não
têm liberdade para se converterem ao Cristianismo (ou a outras religiões). Convertidos de origem islâmica devem enfrentar a pena de
morte, caso sejam descobertos. No decorrer do último ano, diversos
cristãos convertidos foram presos e fisicamente agredidos em virtude
de sua fé. Pelo menos um deles foi vítima de rigorosa pressão para
renunciar a sua nova fé, e sucumbiu a essas pressões.
Sétimo: BUTÃO (Perseguição Budista)
No reino do Butão, no Himalaia, a religião oficial é o budismo. Oficialmente a fé cristã inexiste, e aos cristãos não é permitido cultuar em
público. É proibido aos cristãos encontros domésticos que envolvam
diversas famílias. Aos missionários negam-se os vistos de entrada
no país. Crianças cristãs têm permissão para freqüentar as escolas,
mas enfrentam muita discriminação. Para os cristãos com trabalho
junto ao governo, a discriminação é igualmente o maior problema,
e há casos de cristãos demitidos de empregos governamentais. A
importação de material religioso impresso é limitada, e somente são
permitidos textos religiosos budistas. A sociedade exerce pressão
para a observância das normas budistas. Os crentes sofrem pressão
por parte das autoridades, da parte dos sacerdotes budistas, e, por
vezes, enfrentam agressões físicas.
Oitavo: Vietnã (Perseguição Comunista)
O Vietnã é controlado pelo comunismo. Apesar da constituição afirmar a liberdade religiosa, o regime ateu tenta manter a religião sob
rigoroso controle por meio de um sistema de registros obrigatórios.
Muitas igrejas optaram por permanecer sem registro por causa dos
abusos que o governo impõe sobre as igrejas registradas e seus
crentes. Freqüentemente, o governo patrocina campanhas e fecha
igrejas, em especial nas regiões montanhosas no centro do país.
Em 2006, o Departamento de Estado dos EUA retirou o Vietnã da
relação de Países de Preocupação Específica e apresentou dados
que a justificavam. Informações do relatório levam em conta somente
igrejas ‘registradas’ das maiores cidades. Crentes do país informaram
que, em áreas com minorias étnicas, não houve melhoria. Prisões,
perseguições e multas ainda existem. Há uma tentativa do governo
de Hanói em passar para o Ocidente uma imagem de liberdade
religiosa e tolerância, mas, na verdade, a perseguição religiosa
continua. Em janeiro de 2007, a Human Rights Watch publicou
um relatório sobre o Vietnã, declarando que não há melhorias nos
direitos humanos.

AVISO IMPORTANTE

N otas & Notícias

Lembramos que o Informissões
contém material das Escrituras
Sagradas, com dados e informações acerca do Reino de Deus e
da Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Trate com o devido respeito.

A PROPÓSITO,
COMO ESTÃO OS SEUS VOTOS?

Domingo passado fomos desafiados a assumir cinco compromissos:
1 - Ser povo da Palavra de Deus;
2 - Ser Fervoroso na oração; 3 - Ter
uma vida santa; 4 - Ser corajoso
para obedecer a Deus; 5 - Pregar
o Evangelho.
Lembre-se da história do empregado do bilionário da Bolsa
de Valores de Nova Iorque e de
Jonas 2:9.

ENCONTRO com
NOIVAS & NOIVOS e
NAMORADAS & NAMORADOS

No dia 05 de maio, às 17h30,
teremos um encontro pastoral muito
especial. Dessa vez reuniremos
todos os membros que estão namorando e os que estão noivos. Temos
um assunto muito-muito-muito
especial a tratar.

PRÓXIMO BATISMO
06 de MAIO

Se Deus permitir, no próximo,
vamos celebrar o segundo batismo
deste ano. Vamos ter as celebrações das duas ordenanças do Senhor Jesus Cristo para a Sua igreja:
Batismo e Ceia do Senhor.

INFORMISSÕES 666

Estamos nos aproximando do
número 666 de nosso Informativo
de Missões. Queremos fazer uma
edição especial com ênfase nas
profecias bíblicas, principalmente o
que a Bíblia diz sobre o Anticristo.

ANIVERSÁRIO DA
INDEPENDÊNCIA DE ISRAEL

No dia 12 de maio (sábado),
faremos uma programação celebrando o Aniversário da Fundação
do Estado de Israel, em 14 de maio
de 1948. Roberto Kedoshim está a
frente dessa programação.

DIA DAS MÃES
Jantar no Marina Park Hotel

Marido convide sua esposa!
Filhos presenteiem suas mães
com uma maravilhosa noite!
No dia 18 (sexta-feira), às 19
horas, haverá um jantar e uma programação especial para as mães, no
Salão de Chá, do Marina Park Hotel.
Os convites podem ser adquiridos
com a Dona Margarida Nogueira.

ASSEMBLÉIA DA IGREJA
DIA 27 DE MAIO

Durante a EBD, do dia 27 de
maio, realizaremos uma Assembléia
Extraordinária. Portanto, todos os
membros da IBF Cristo é Vida estão sendo convocados. Em nossas
assembléias tratamos e deliberamos
os principais assuntos administrativos e espirituais da igreja. Se você
tiver qualquer assunto que gostaria
que fosse tratado na assembléia,
procure o Conselho Pastoral (Pr.
José Nogueira, Pr. Joaquim Vieira
ou Pr. Luiz Lindolfo) para que seja
analisado na Reunião do Conselho
Administrativo da Igreja (pastores,
diáconos e evangelistas), na reunião
do dia 26 de maio.

RETIRO DE CASAIS
9 A 11 DE NOVEMBRO

A cada semana mais
casais estão fazendo
suas inscrições e começando as
suas poupanças para irem ao
nosso Retiro. Restam somente
duas vagas. Lembremos que o Retiro de Casais, além do lazer, é um
importante momento de crescimento
espiritual e bênçãos para a família.
Façam sua inscrição com a Lucinha
Marculayne.

NOSSA SEMANA

» Domingo
9h - Escola Bíblica Dominical
18h - Culto de Adoração ao
Senhor Deus
» Segunda -feira
19h - Koinonia - Bíblia e Oração
» Quarta -feira
19h - TOM - Oração por Missões
» Sexta -feira
19h - Centro Bíblico Discipular
» Sábado
15h - EBEC - Escola Bíblica
de Evangelismo de Criança
19h - Programação da Mocidade

