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HOJE

Numa de suas belas parábolas, o Senhor Jesus Cristo
contou que um rei tinha preparado tudo para uma grande
festa. Então, o rei ordenou a um servo que comunicasse
aos convidados que deveriam chegar, pois “tudo já está
pronto”. Jesus Cristo, através dessa expressão na parábola, estava demonstrando a máxima importância da
urgência quanto aos assuntos espirituais.
As Escrituras Sagradas ensinam que ninguém deve
descuidar-se quanto ao tempo de buscar a Deus, atendendo prontamente ao Seu chamado. Adiar uma decisão
diante de Deus pode resultar em infelicidade eterna.
Os anjos anunciaram aos pastores de Belém: Trazemos
novas de grande alegria: “HOJE nasceu o Salvador”.
A um homem rico que deseja ver o Senhor Jesus e
que , para isso, venceu obstáculos e demonstrou fé e
sincero arrependimento, Cristo garantiu: “HOJE entrou
salvação nesta casa”.
O Evangelho de João registra a feliz experiência do
malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus. Aquele
homem perverso tinha levado uma vida de crimes, mas,
no último instante de sua vida, contrito, se voltou para
Jesus Cristo, suplicando misericórdia, e ouviu a resposta:
“HOJE estarás comigo no paraíso”.
O apóstolo Paulo declarou numa advertência que não
pode ser desprezada: “Eis AGORA o tempo sobremodo
oportuno, eis AGORA o dia da salvação”. E, noutra
ocasião, o autor de Hebreus reforçou o apelo divino,
exortando da parte de Deus: “HOJE se ouvirdes a Sua
voz, não endureçais os vossos corações”.
Deus te chama insistentemente. Tu tens que aproveitar esta oportunidade, enquanto a porta da salvação
está aberta. HOJE a salvação está ao alcance de todos,
volta-te para Jesus. O momento é este. Reconheça tuas
culpas diante dEle, admita tua incredulidade de não ter
ido antes, peça o Seu perdão e receba-O como Senhor
e Salvador de tua vida.
“Eis AGORA o tempo sobremodo oportuno, eis AGORA
o dia da salvação” (2 Coríntios 6:2)
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O NOSSO MAQUINISTA
“Ele te cobrirá com as suas penas,
e debaixo das suas asas estarás seguro”
Salmos 91:4

É bom a gente sempre lembrar de Quem está no controle de nossas vidas... e que Ele é fiel!
Durante a Revolução Francesa, um trem transportando
malotes precisava chegar a seu destino, através de 60 milhas de estradas sinuosas em uma hora. O maquinista era
o responsável pelos malotes e sua esposa e filha estavam
no trem. Ele precisava ser o mais veloz possível e quando
passava sobre uma represa ou uma ponte, parecia que ia sair
do trilho e saltar no ar. As poucas pessoas que seguiam no
trem estavam aterrorizadas e em muitas ocasiões prendiam
a respiração pelo pavor que as acometia. Em meio a toda
aquela apreensão havia alguém que brincava e se divertia
sem nenhuma preocupação. Ao ser perguntada se não estava com medo a menina sorriu e respondeu: “Por que eu
teria medo? Meu pai é o maquinista!” Pouco mais tarde o
condutor do trem entrou no vagão para alegria de sua esposa.
Enquanto enxugava o suor de seu rosto a sua filha pulou
em seus braços e encostou sua cabeça em seu peito, com
a mesma tranqüilidade que tinha quando estava em casa.
Que lição maravilhosa para os filhos do Pai divino!
Quantas vezes temos estado apavorados pelo balançar
do trem de nossas vidas ao atravessar as estradas sinuosas
das dificuldades diárias. Parece que não conseguiremos alcançar os objetivos e que estamos prestes a descarrilar! Ou
é um emprego que perdemos, ou um vestibular fracassado,
ou mesmo alguns desentendimentos que, às vezes, teimam
em acontecer em nossos lares, trabalho, igreja ...
Contudo, se temos colocado nossas vidas diante de Deus,
cremos que o nosso Pai as conduz conforme a Sua vontade
e andamos segundo o seu reto proceder, nada temos que
temer. Por mais que tudo pareça contrário, certamente nos
conduzirá em segurança à estação da nossa vitória!
Se Jesus é o “Maquinista” de sua vida, sorria e cante,
porque Ele sempre cuidará de você, mesmo nas travessias
mais difíceis!
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TEOLOGIA DE MISSÕES
Lições Missionárias de Nossa Koinonia
SIMPLICIDADE E GALARDÃO
Neemias 5:16-19
Duas coisa poderiam bem definir o estilo de liderança de
Neemias: Uma vida simples e uma esperança viva de galardão
eterno.
Trabalho e Simplicidade - Vs. 16-18. Testemunha que ele
e seus auxiliares (seus moços) trabalhavam prá valer; “Antes
também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma
compramos; e todos os meus moços se ajuntaram ali para a
obra” (vs. 16). O povo via nele um exemplo. Ele mesmo não
ficava projetando em como extrair para si proveito próprio. Seu
trabalho não era trampolim. Não vivia pensando em férias,
aposentadoria, benesses do trabalho. Não que isso seja errado, mas não deve ser a motivação. As pessoas viam como
ele se dava naquela obra e como era “econômico” nos gastos
pessoais (veja quantas pessoas “nobres” comiam lá, além de
seu secretariado, e empregados, no vs. 17, para os padrões da
época, Neemias era um avarento!). Ele economizava para poder
investir mais na obra de Deus.
Olhando para os Galardões Eternos - Vs. 19. “Lembra-te
de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a
este povo”.
Essa oração mostra o coração de Neemias. Ele trabalhava
duro no presente pois visava o galardão do porvir.
Pelo que, na verdade, Abraão aguardava - Hebreus 11:8-10?
Em que Moisés tinha os olhos fixos - Hebreus 11:23-26?
Qual foi o grande estímulo de Jesus para suportar a cruz
- Hebreus 12:2?
Neemias podia orar: “Lembra-te de mim para o meu bem, ó
meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo” (Neemias 5:19).
Ele conhecia e confiava no Seu SENHOR. Podia se desgastar
nas coisas temporais, pois as temporais passam com o tempo.
Contudo, as coisas eternas e celestiais são reais e renderão
dividendos para sempre. Ele podia ser epieikes, honesto, sincero, trabalhador, econômico para poder investir mais, pois bem
sabia que a recompensa era certa e eterna!
Será que agora podemos cantar com sinceridade e verdade?
Eu avisto uma terra feliz
Onde irei para sempre morar
Há mansões neste lindo país
Que Jesus foi para nós preparar
VOU MORAR, VOU MORAR
NESSA TERRA, CELESTE PORVIR!
Jim Elliot, um dos cinco missionários mortos na Operação
Auca, com sabedoria divina, disse: “Aquele que dá o que não pode
guardar, para obter o que não pode perder, não é um tolo”

OREMOS PELA

ALEMANHA
A Alemanha, que foi o berço da
Reforma Protestante do Século XVI, hoje precisa muito de nossas
orações. O movimento liberal, que desfaz da autoridade das Escrituras Sagradas, e a frieza das igrejas luteranas enfraqueceram
de forma avassaladora a fé bíblica. Hoje a Alemanha se encontra
enfraquecida na fé. A própria chanceler alemã, Ângela Merkel, filha
de pastor luterano, declarou recentemente que “Tivemos tanto medo
de excluir adeptos de outras religiões que renunciamos à defesa
de nossas convicções”.
Como atualmente a presidência rotativa da União Européia está
com Sra. Merkel, ela está empenhando-se em colocar na Constituição da UE referência a Deus e ao Cristianismo. O presidente
do Parlamento alemão, Norbert Lammert, defende a posição de
Merkel. Em palestra a 3300 lideranças cristãs, ele disse que “seria
uma transgressão à verdade histórica e à retidão intelectual se a
Constituição negasse a importante menção às raízes religiosas e
culturais da Europa”.
Enquanto isso, como prova da fragilidade espiritual alemã, as
notícias que chegam dão conta que no próprio território alemão,
os valores cristãos, como a liberdade religiosa, são desafiados.
Por exemplo: Ex-muçulmanos convertidos na Alemanha receiam
por suas vidas. O líder de uma das denominações protestantes da
Alemanha, Wolfgang Huber, está muito preocupado com o aumento
das ameaças a ex-muçulmanos que se converteram ao cristianismo no país: “Congregações de ex-muçulmanos em Berlim, vivem
em constante medo de ataques violentos”. Segundo o evangelista
Ulrich Parzany, 5 mil muçulmanos entregam suas vidas a Cristo
todos os anos. Mas muitos precisam mudar a identidade, sob o
risco de serem mortos.
Também os judeus são perseguidos na Alemanha por grupos
anti-semitas. Incidentes como o recente atentado contra um jardim-deinfância judaico em Berlim “criam um sentimento permanente de insegurança na comunidade e muitos judeus que vivem na capital ocultam
os símbolos de sua confissão religiosa, entregando-se a um judaísmo
anônimo”, disse Gideon Joffe, da comunidade judaica berlinense.
MOTIVOS DE ORAÇÃO
1 - Oremos pelas igrejas protestantes históricas da Alemanha.
Peçamos ao SENHOR que faça um reavivamento espiritual na
Alemanha, principalmente entre os luteranos, para avivem o zelo
evangelístico e a coragem para defender a Bíblia.
2 - Oremos para que haja uma resistência pacífica tanto de cristãos
como de judeus quanto aos ataques e ameaças de muçulmanos e
grupos anti-semitas. Que os novos convertidos não se intimidem
com as ameaças e que preguem com amor a verdade.
3 - Oremos pela Ângela Merkel na luta de inserir na Constituição
da UE referências a Deus e aos valores judaico-cristãos. Que a
resistência da França, Luxemburgo e Bélgica e de entidades atéias
e humanistas que se opõem tenazmente sejam caladas.
4 - Oremos pelas novas igrejas evangélicas da Alemanha. Há boas
igrejas pequenas, mas firmes na fé, no evangelismo e em Missões,
que perseveram e crescem.

PROJETO CALEBE
“Disse o SENHOR a Moisés: Envia
homens que espiem a terra de Canaã,
que Eu hei de dar aos filhos de Israel”
Números 13:1-2 A
Estamos chegando bem perto do momento do envio de
Roberto Kedoshim e família para o trabalho missionário em
Israel. A ida de uma família para fazer Missões Transculturais
em uma terra distante e desconhecida requer grande responsabilidade tanto dos que vão como para aqueles que enviam.
Primeiramente todos envolvidos precisam estar plenamente
convictos da vontade de Deus. Aqui está o ponto fundamental
desse grande empreendimento, pois se refere a fé. Queremos
e devemos fazer aquilo que o SENHOR Deus de Israel determina para nós. É para o Seu agrado que servimos. É para
a Sua Glória que nos esforçamos. Portanto, nossa oração é
por estarmos 100% dentro dos planos do Senhor.
Além do mais, temos que estar cônscios de que este projeto envolve planejamento estratégico e realização de etapas
que culminarão na chegada da família Kedoshim em Israel,
conforme a vontade de Deus.
Neste primeiro semestre Roberto está estudando no CTB
como parte de sua preparação teológica e dando continuidade
em seus estudos de Inglês.
No segundo semestre de 2007, além da continuidade dos
estudos teológicos, há, pelo menos, quatro importantíssimas
fases que deverão ser realizadas e motivos de nossas orações
incessantes:
1 - A preparação do Cartão Missionário da família Kedoshim, que
constará de uma apresentação da família, descrição do projeto e
explicação acerca da preparação final deles para o trabalho de
Missões em Israel. Este cartão servirá para que de forma objetiva
mais pessoas e igrejas conheçam e comecem a cooperar com
os Kedoshim para a realização dessa missão.
2 - O levantamento do sustento deve começar em agosto de 2007.
A ida de uma família para Israel, um dos países de maior custo
de vida do mundo, tem um alto custo financeiro. Não somente
a manutenção será alta, mas também devemos levar conta as
grandes despesas de viagem, transferência, aluguel de casa,
compra de móveis, etc.
3 - A Operação Calebe: Estamos decididos a enviar Roberto
Kedoshim e o Pr. José Nogueira a Israel, no fim do segundo semestre. Eles deverão ir para conhecer a região, ver os trabalhos
dos missionários que já trabalham lá, estudar sobre qual seja a
melhor cidade, do ponto de vista do objetivo da missão, para
a família se estabelecer, examinar com atenção as condições e
necessidades da região.
4 - Participação efetiva da IBF Cristo é Vida, na parte de disponibilizar uma oferta mensal a partir de agosto para formação de um
fundo de suporte para o envio dos Kedoshim para o treinamento
de um ano na Missão Brasileira Messiânica, em São Paulo, em
2008; e para, em 2009, irem para Israel.

N otas & Notícias

NOITE DA FAMÍLIA

A noite do dia 23, sábado, será
toda especial para as famílias de
nossa igreja. Estamos planejando
uma programação especial que terá
a participação de todas as representações da família. Também haverá
o momento de apresentar nossas
famílias, por isso convidem todos:
pais, filhos, avós, netos, tios, primos,
sobrinhos, pois teremos um momento muito importante de oração familiar
em que começaremos com ações de
graça ao SENHOR Deus e também
de intercessão por nossos familiares
e parentes. Traga toda sua família
e convide seus parentes, amigos e
outras famílias também.

O JOVEM E SEUS DILEMAS

Aproveitando o tema do bimestre,
a Mocidade Cristo é Vida está enfocando “O Jovem e Seus Dilemas”, e
tem planejado a seguinte programação para o restante deste mês:
DIA 16 - CHÁ DE PANELA DA
RAÍSSA E ÍGOR - Por ocasião do
Chá de Panela, a Mocidade fará a
despedida dos amados noivos que,
saindo da MOCIDADE, entrarão
para a Reunião dos Casais.
DIA 23 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL: NOITE DA A FAMÍLIA – Nessa noite haverá uma programação
toda especial envolvendo casais,
noivos, namorados, jovens solteiros, adolescentes e crianças.
DIA 30 - CELEBRAÇÃO DO TEMA
- Encerramento do Tema Bimestral
com uma reprise dos principais
acontecimentos de maio e junho.

ENCONTRO DA EBEC

O Encontro de Lideranças da
EBEC com a Ruth e Cláudia Nícia
foi transferido para o dia 30 de junho,
às 9 horas, na casa dos missionários
Kátia e Daniel Stowell. Teremos um
encontro das lideranças de nossa
EBEC, em que haverá uma reciclagem do método EBEC e um bom
período de comunhão. Encerraremos com um saboroso almoço.

AVISO IMPORTANTE

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.

CANTATA DE PÁSCOA:
O MESSIAS

Ficou excelente o DVD da
Cantata de Páscoa – 2007: O
MESSIAS. Como o SENHOR Deus
tem abençoado o Coral Cristo é
Vida! A apresentação da Cantada
“O Messias” (HaMashiach) foi
uma maravilhosa bênção, mas o
SENHOR permitiu que tudo fosse
registrado e transformado em DVD,
numa apresentação de duas horas,
mas que parecem transformar-se
em meia hora. Será, com certeza,
muito usado por Deus para evangelismo de nossos parentes e amigos.
Adquira e dê como presente que
será transformado por Deus na
melhor coisa que essas pessoas
receberão em suas vidas.

DISCIPULADO INTENSIVO

Os quatro seminaristas que
fazem no CTB o Discipulado Intensivo receberam tarefas para a
semana e todos executaram com
muita eficiência:
» Rafael: Apresentação da expansão missionária na China, no
Século XIX, numa aula especial
para adolescentes, jovens e adultos
na EBD, dia 03.
» Ciro e Janeide: Exposição do trabalho dos missionários nas Ilhas do
Pacífico, durante o TOM - Tempo de
Oração por Missões, dia 06.
» Assis: Aula sobre o Século XIX
- O Grande Século de Missões,
com explicações dos movimentos
dos missionários sendo espalhados
pelo mundo e extraindo lições práticas, no CBD, sexta-feira, dia 09.

RETIRO DE JOVENS

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 Mar Azul
- Euzébio
Data: 11 a 14 de outubro
Taxa: 55,00 até 31/08.
Depois, 60,00.
Atenção: As inscrições já podem
ser feitas com a Kelly, inclusive a
poupança.

