Ano XX - Nº 665 • Fortaleza, 6 de Maio de 2007

A o Rebanho

de

Deus

– Pr. José Nogueira –

CONHEÇA UM PRESÍDIO
APAVORANTE
Venha comigo à prisão mais opressiva do mundo. Pergunte
aos presos, e eles lhe dirão. Estão externuados e subnutridos. As
paredes das celas superlotadas são sujas, o chão é nojento, e o
local de dormir, duro, frio e repugnante. A maioria dos detentos
nunca é liberto. Eles nunca escapam. Nunca são soltos. Eles
cumprem integralmente uma sentença de vida nestas abarrotadas e repugnantes celas.
O nome da prisão? Você o verá estampado em cada canto
do prédio. Nas suas muralhas enormes, em suas celas fedidas,
nos pavilhões infernais, nos tenebrosos corredores. Em tudo
estão impressas as seis letras em ferro fundido:

QUERER

A prisão do querer. Você tem visto seus prisioneiros. Eles
estão “no querer”. Querem alguma coisa. Querem algo maior.
Mais bonito. Mais rápido. Eles querem.
Eles não querem muito, defende você. Querem apenas uma
coisa. Um novo emprego. Um novo carro. Uma nova casa. Um
novo cônjuge. Um novo prazer. Um pouco mais de liberdade. Eles
não querem muito. Querem apenas um. E quando eles tiverem,
serão felizes. E eles estão certos – eles serão felizes. Quando
tiverem, sairão da prisão. Então acontece. O cheiro do carro novo
passa. O novo emprego fica chato. A nova casa fica velha. O
novo cônjuge fica monótono. O prazer diminui. A liberdade já não
satisfaz. As expectativas goram, e, antes que se perceba, outro
ex-detento quebra a condicional e retorna à cadeia.
Será que você está nessa prisão? Está, se você se sentir
melhor quando passar a ter algo. E sentir-se não tão bem quando ainda não tiver. Se o contentamento é uma libertação futura,
uma realização remota, um prêmio ao longe, ou uma realização
distante. Se a sua felicidade vem de algo que você ainda quer,
olhe para os lados, veja os muros, pois você está na Prisão do
Querer.
Tenho uma má e uma boa notícia. A má é esta: você está
preso – é reincidente.
A boa é que você tem uma visita. E a sua visita tem uma
mensagem que pode pô-lo em liberdade. Chegou o rei Davi. Ele
fica diante de você, sente compaixão do seu estado, e cochicha:
“Tenho um segredo para você. O segredo da satisfação está no
Salmo 23:1, ‘O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará’ ”.
Davi encontrou liberdade onde os descontentes vão apodre-
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cer. Ele está dizendo: O que tenho em Deus é bem maior do que o
que não tenho na vida.
Acha que você e eu poderíamos aprender a dizer o mesmo? Pense
por um momento no que você tem: sua família, seus pequenos bens,
emprego, estudo, amigos, roupas, saúde, a pessoa amada, sua casa,
seu cachorro, gato ou peixinho.
Visualize tudo isso. E deixe-me dizer-lhe duas verdades bíblicas.
Primeira: Tudo isso é muito bom, mas não são permanentes.
Nem você é permanente. Se sabemos que o que possuímos não
são nossos, devemos aprender que também tudo até pessoas da
mesma forma têm outro tipo de valor que é diferente do que tínhamos
dado até agora.
Quando John Rockefeller morreu, seu contador foi interrogado:
“Quanto John Rockefeller deixou?” A resposta do contador foi lacônica:
“Tudo!”. “Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se
como veio; e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua
mão” (Eclesiastes 5:15).
Sabemos disso: nossos bens não são a gente. A nossa vida não é
só isso. Jesus afirmou: “A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui”. Deus não conhece você por suas
roupas. Deus conhece o seu coração, pois “o SENHOR não vê como
vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o SENHOR olha para o coração” (1 Samuel 16:7). Deus, ao olhar
para você, vê sua fé, suas intenções, sua devoção, seu caráter. Não
se impressiona com suas coisas, seus títulos, sua beleza. Sabe por
quê? Porque Ele é eterno e sabe o que há de ter valor para sempre.
Isto é verdade. O resto é passageiro e pode ser ilusório.
E quando você reflete sobre si, deveria fazer o mesmo. Defina-se
pelo que tem e só se sentirá bem quando tiver mais. E mal quando tiver
menos. A libertação para o abençoado contentamento vem quando podemos dizer: “Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação...
tudo posso nAquele Que me fortalece” (Filipenses 4:11 e 13).
Douglas podia dizer estas palavras. Aos 32 anos, recebeu o
diagnóstico de esclerose múltipla. A doença impediu toda sua mobilidade. Isto lhe custaria a carreira e, eventualmente, a sua vida. Não
podia sequer alimentar-se sozinho. Teve que combater o medo e a
depressão.
Seus amigos da igreja pediram para copiar sua lista de oração, a
fim de orarem também por seus pedidos. A admiração tomou conta
deles ao verem na lista dezoito bênçãos para agradecer e seis pedidos
de oração! Douglas não havia perdido o senso de gratidão a Deus,
havia aprendido a viver livremente contente!
Também aprendera a libertação a leprosa da ilha de Tobago. Um
missionário a conheceu numa visita ao leprosário. Ao dirigir um culto
naquela colônia de leprosos, ele pediu que alguém indicasse um
hino favorito. Foi então que uma mulher se voltou para ele. Ela não
tinha orelhas nem nariz. Seus lábios já não existiam mais. Contudo,
ela levantou uma das mãos e pediu: “Poderíamos cantar o Hino 329:
‘Conta as Bênçãos’?”
O missionário começou a cantar:
Se da vida as vagas procelosas são,
Se com desalento julgas tudo vão,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,
Hás de ver surpreso quanto Deus já fez...
O missionário nem pôde terminar o hino, pois sua voz embargava
e seus olhos ficaram turvos de lágrimas. Alguém depois comentou:
“Acho que você nunca mais será capaz de cantar esse hino nova-

mente”. Ele respondeu: “Eu cantarei sim novamente. Mas nunca mais
da mesma forma que cantava antes!”.
Você está esperando que algo aconteça para que você seja mais
feliz? Se é assim, você está na prisão. Se a libertação for o desejo
realizado, você, mais cedo ou mais tarde, retornará a ela. Lembre-se:
O que você tem em seu PASTOR ETERNO é absolutamente maior
do que o que você não tem na vida!
Responda: Qual é a única coisa que separa você de estar completamente feliz e contente? Estarei contente (realizado, satisfeito e
feliz), quando ... Quando me casar, me divorciar, for promovido, ganhar
mais, comprar minha casa, tiver filho, formar meus filhos, tiver a cura,
passar no concurso...
Como você completaria esta declaração? Mas, se o seu sonho não
se realizar, se você não tiver a cura, se a situação não mudar ou se
ela mudar de forma que você não esperava, poderá você ser feliz?
Se não, olhe para os lados, você está na permanente e temerosa
prisão do querer!
Você está precisando saber o que você tem no seu PASTOR
ETERNO.
Você tem um Deus todo-poderoso e de sabedoria e amor infinitos
e que escuta você. Tem o Seu amor, tem o Seu Espírito, tem o Seu
plano. Ele é bondoso com você, pois tem graça para cada pecado seu,
luz para cada canto de sua vida, uma âncora para cada tempestade.
Ele é tudo que você precisa. O restante é complemento, sobremesa,
bênçãos adicionais, sobressalentes, adendos, pois o SENHOR é o
meu Pastor, e nada mais me fará falta!
Certa vez um homem foi pedir conselho ao seu pastor. Ele achavase no meio de um colapso financeiro. “Perdi tudo”, chorou ele.
- Oh, estou tão triste por você ter perdido sua fé em Deus, disse
o pastor.
- “Não”, corrigiu o homem, “não perdi minha fé em Deus!”
- Oh, então, sinto muito por você ter perdido o seu caráter.
- “Eu não disse isto. Ainda tenho o meu caráter!”.
- Oh, que pena, então, você ter perdido a sua salvação eterna.
- “Não foi isto que eu disse”, objetou nervoso o homem. “Não perdi
a minha salvação de jeito nenhum!”
- Você tem a sua fé, o seu caráter, a sua salvação. Então, você
não perdeu nenhuma das coisas que realmente importam!
Não podemos nós também entender isso? É exatamente esta a
maior lição de vida que temos que aprender: “De fato, grande fonte
de lucro é a ‘fé’ com o contentamento” (1 Timóteo 6:6).
O que você ganhará com o contentamento? A liberdade de ser
uma pessoa que confia realmente em Deus e crê que Seus planos
para você são bons e mais altos do que você pode imaginar ou compreender (Jeremias 29:11 e Isaías 55:9).
Você ganhará a alegria de viver verdadeiramente contente, podendo dizer: “O SENHOR é o meu Pastor, nada me fará falta”.
Shhhii... Ouviu alguma coisa? Acho que ouvi. Não tenho certeza... mas me deu a impressão de ter ouvido portas de prisão sendo
abertas.
(Adaptado de Max Lucado, “Aliviando a Bagagem”)
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OS DEZ 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. No Informissões passado, continuamos a descrição
de mais três países. Aqui completamos a lista dos 10 Países que
mais nos perseguem, com o Laos e o Afeganistão.
Nono: LAOS (Perseguição Comunista)
O Laos é um estado comunista, como o Vietnã e a China. A constituição do Laos assegura a liberdade religiosa. Entretanto, a ausência da regulamentação da Lei e de regulamentações específicas
relacionadas a assuntos religiosos dá ensejo às autoridades locais
para interpretar e implantar como quiserem as disposições constitucionais. As autoridades do Laos permitem uma presença limitada
do Cristianismo e colocam os crentes sob rigorosa observação. O
regime limita o número de igrejas abertas, e fecha regularmente
igrejas, especialmente no interior. No Laos, a igreja sofre pressões
da sociedade contra os convertidos que renunciam à adoração do
espírito maligno, e o Estado exerce vigilância e controle social em
todos os níveis. Existem ainda muitas atividades não relatadas, e a
igreja parece crescer a despeito da perseguição. Pastores relatam
que a situação melhorou para os cristãos em 2006: a perseguição
foi definitivamente menos cruel, menos brutal que anteriormente.
Este ano não houve relatos de cristãos mortos em virtude de sua
fé. O Laos ainda mantém cerca de dez cristãos prisioneiros por
causa da religião.
Décimo: AFEGANISTÃO (Perseguição Muçulmana)
É uma república islâmica que não tem igrejas e cuja população cristã
é de cerca de 0,01%. Após a derrota dos fundamentalistas muçulmanos, o país é governado por uma coalizão. Ainda há muita anarquia,
e o governo não controla todo o país. A violência é freqüente, uma
vez que a resistência dos fundamentalistas muçulmanos ainda está
ativa. A liberdade religiosa, conforme apresentada na Constituição da
nação, permanece uma contradição, já que a lei islâmica é fomentada como a lei da terra. Embora se assegure a liberdade religiosa
para os não-muçulmanos, leis que sejam “contrárias às crenças e
às disposições da sagrada religião do islamismo” são proibidas pela
mesma Constituição. Os cristãos precisam ser muito cuidadosos.
Quando estrangeiros são pegos em atividade evangelística, são
presos e usualmente deportados. Nativos do Afeganistão que se
entregam a Cristo são freqüentemente pressionados pela família
e pela sociedade para seguirem as normas culturais do Islamismo.
Os convertidos ao cristianismo sofrem repetidos ataques verbais,
intimidação, agressões físicas, perda de emprego e até aprisionamento. A prisão de Abdul Rahman demonstrou a árdua vida de ser
cristão. Ele enfrentou um julgamento e condenação por apostasia.
O caso de Rahman é o primeiro caso conhecido do judiciário local
de perseguição por apostasia nas últimas décadas. Ele foi libertado
após ter sido considerado mentalmente incapaz para enfrentar o
julgamento e, finalmente, encontrou refúgio na Itália. Uma avalanche
de notícias, graças à cobertura da mídia sobre esse caso, provocou a
prisão e o aprofundamento da perseguição a outros cristãos afegãos
nesse país muçulmano ultra-conservador.

MOTA, LINDA e SARINHA
O irmão Mota,
juntamente com sua
esposa Linda e sua
filha Sarinha (9 anos),
dirigem em sua casa
um grupo de estudo
bíblico e ministério de
evangelismo de criança.
As reuniões são realizadas todas as quintas
e sábados à noite. Muitas crianças, meninos e
meninas, jovens e adultos têm feito a decisão de crer em Jesus
como todo-suficiente Salvador e único Senhor de suas vidas
nesse abençoado ministério.
Mota e Linda têm uma vida muito ocupada. Ambos trabalham
para o sustento do lar. Mota é sargento do Corpo de Bombeiros,
e Linda trabalha como comerciária. São casados há 15 anos. E
consagraram suas vidas e sua casa para servir ao Senhor Jesus.
A família ajuda também na Escola Bíblica de Evangelismo de
Criança (EBEC), sábado à tarde, e o Mota é professor-auxiliar
do Pr. José Nogueira, na classe de adultos da Escola Bíblica
Dominical (EBD), aos domingos pela manhã.
Mota também é seminarista no Centro Bíblico Discipular e está
fazendo o Curso de Treinamento Bíblico para Pastores e Líderes
(CTBPL), toda sexta-feira à noite.
A família Mota tem encarnado de forma muito abençoada a
realidade de Josué 24:15 (“Escolhei hoje a quem sirvais... Eu e a
minha casa serviremos ao SENHOR”), pois toda a família tem se
envolvido no ministério de trabalhar para Deus, investindo seus
recursos, doando grande do tempo, cedendo seu lar como local
de cultos e estudos bíblicos, e consagrando suas vidas a Deus.
PEDIDOS DE ORAÇÃO
1 - Oremos pela família. Mota: que sempre persevere em sua integridade como um marido cristão, um pai responsável, e líder consagrado a
Deus. Linda: que continue sendo uma auxiliadora e esposa carinhosa,
boa mãe e serva dedicada. Sarinha: que Deus abençoe sua saúde,
seus estudos e crescimento na graça do SENHOR.
2 - Oremos pelo ministério do irmão Mota. Um trabalho de tão grandes
bênçãos também tem trazido muitas provações. Essas provações
têm sido permitidas por Deus como oportunidades de crescimento
espiritual, para lapidar temperamentos e de aperfeiçoamentos na
vida cristã. Oremos por perseverança e crescimento espiritual de
todos envolvidos.
3 - Oremos pelo estudos da Linda e Mota. Tanto no CTBPL como
para ministrar tantos ensinos bíblicos e classes de estudo, o casal
precisa de preparo bíblico e treinamento ministerial. Oremos pelos
estudos do Mota e Linda.
4 - Oremos pelos ministérios exercidos. Mota faz estudos bíblicos
na quinta-feira à noite; o casal lidera ministério de Evangelismo de
Crianças, aos sábados à noite; são responsáveis por uma classe na
EBEC, sábado à tarde; e Mota auxilia o Pr. José Nogueira na Classe
de Adultos da EBD, domingo pela manhã.

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.

VIGÍLIA DE ORAÇÃO (I)

Segunda-feira passada realizamos a nossa primeira Vigília de
Oração do ano. Foi um tempo muito
abençoado que, além do tempo de
oração e do filme Terra Selvagem,
tivemos um edificante estudo bíblico sobre Amor & Oração, ministrado pelo querido irmão Danilo.

VIGÍLIA DE ORAÇÃO (II)

O que mais impressionou em
nossa Vigília de Oração foi o momento de Ações de Graça. Quando
foi aberto um tempo para dar testemunho do SENHOR Deus acerca
de respostas de oração, um grande
número de irmãos vieram à frente
para louvar ao Senhor e dar-Lhe
graças por grandes bênçãos em
suas vidas. Foi uma bênção.

TOM ESPECIAL

No próximo Tempo de Oração
por Missões (TOM), quarta-feira,
exibiremos o documentário do
filme Terra Selvagem. Neste documentário, as viúvas dos cinco
missionários são entrevistadas, há
o testemunho de Steve Saint, filho
de Nate Saint, e cenas originais do
encontro dos missionários com os
Wadanis (aucas).

TEMA DO BIMESTRE:
FAMÍLIA CRISTÃ

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.

TODO O MEU AMOR
PARA VOCÊ, MAMÃE

Este é tema da Cantata do Coral
Infanto-Juvenil Cristo é Vida em
celebração ao Dia das Mães. Se
Deus quiser, faremos uma linda
homenagens às mães, no Culto
Dominical do dia 13 de maio.

DIA DAS MÃES - JANTAR
NO MARINA PARK HOTEL

Marido convide sua esposa!
Filhos presenteiem suas mães com
uma maravilhosa noite!
Dia 18 (sexta-feira), às 19 horas, jantar e 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

Na EBD, do dia 27 de maio,
realizaremos uma Assembléia
Extraordinária. Portanto, todos os
membros da IBF Cristo é Vida estão
convocados. Nas 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, para que seja
analisado na Reunião do Conselho
Administrativo da Igreja (pastores,
diáconos e evangelistas), na reunião do dia 26 de maio.

Por ocasião do tema do bimestre, a Mocidade Cristo é Vida
desenvolverá a temática “O Jovem
e Seus Dilemas”. No último sábado, dia 05, foi realizada a abertura
oficial do tema com o Pr. José
Nogueira. E no sábado, do dia 19,
será exibido o DVD da Peça Teatral
“O JARDIM DO INIMIGO”.

CORRENTE QUEBRADA

INFORMISSÕES 666

Tema: O Custo de Seguir a Cristo.
Para ser salvo, não nos custa nada.
Para ser discípulo - tudo!
(To be saved costs us nothing. To be
a disciple costs us everything)
Local: Hotel Pousada Marazul
- Euzébio - Data: 11 a 14/Outubro
Taxa: 55,00 até 31/08. Depois, 60,00.

O próximo número do Informissões será 666. Por isso estamos
preparando uma ênfase sobre o que
a Bíblia ensina sobre o Anticristo. A
próxima edição de nosso informativo
missionário conterá material sobre
Israel e as profecias bíblicas.

Apresentamos em um culto
evangelístico ao ar-livre o filme
“CORRENTE QUEBRADA”. Não
sabemos com quem ficou este DVD.
Pedimos que a pessoa que guardou
o entregue na Biblioteca da igreja.

RETIRO DE JOVENS

