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A o Rebanho

de

Deus

UM PECADO CHAMADO FOFOCA
– Pr. José Nogueira –

Um experiente pastor escreveu: O prato do dia em muitas
mesas caseiras é a vida alheia. Alguém falou descuidadamente que – com freqüência a sua família, quando está
reunida, almoça e janta sempre o mesmo cardápio: falar mal
dos outros, como um condimento a mais.
Como é difícil não fuxicar. Deve haver alguma atração doentia para o assunto, pois vira e mexe alguém é jantado com
molho forte de pimenta e tudo. E como disse W. Knight, “não
há maledicentes ociosos. Eles estão sempre ocupados”.
Portanto, como um mal pecaminoso, a fofoca tem que ser
vista em seus estágios:
I - IGNORÂNCIA
Significa que não sabemos o que é, seu perigo, como se
processa, nem como fazer para evitar ou tratar. “Ora, a língua
é fogo; é mundo de iniqüidade; a língua está situada entre os
membros de nosso corpo, e contamina o corpo inteiro e não só
põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é
posta ela mesma em chamas pelo inferno” (Tiago 3:6).
1 - Definindo: “Língua” - O uso que fazemos de nossas
palavras, falando, ouvindo, concordando, omitindo-se, ou
reforçando com atitudes e gestos.
2 - Identificando “o aproveitador” - 2 Coríntios 2:10-11.
3 - Conhecendo os males do mau uso da língua:
a) Separa os melhores amigos - Provérbios 16:28
b) Ferem mortalmente - Provérbios 18:21
c) É venenosa - Salmo140:1-3
d) É destruidora - Provérbios 11:9
e) Vem de um coração mau - Mateus 1:18-19
4 - Sabendo como se processa:
a) Palavras más - Salmo 109:20
(expor defeitos de uma pessoa a outra)
b) Cochichos - Salmo 41:6-8 (expor erros cometidos)
c) Falar coisas ruins na ausência da pessoa - Romanos 1:30
“Não diga nada de um irmão, se você ainda não disse na
frente dele e resolveu o assunto” (A. W. Tozer)
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d) Espalhar suspeitas - 1 Timóteo 6:4
e) Mexericos - Levítico 19:16
(conversar da vida alheia: “atentar contra a vida do próximo”)
f) Tagarelice ou fofoca - 1 Timóteo 5:13
(ouvir e espalhar boatos)
g) Julgamentos sem misericórdia - Tiago 4:11-12
5 - Entendendo que há problemas interiores em quem faz mau
uso da língua - Hebreus 12:15 (pessoas assim demonstram insatisfação pessoal, inveja, auto-rejeição, transferência de culpa, etc.).
II - CONTATO
Nossa velha natureza é atraída por uma aproximação de
tecer ou ouvir comentários negativos acerca de outra pessoa
- Provérbios 18:8 e 26:22
São conhecidas as estratégias de quem quer espalhar alguma
coisa de alguém, pois geralmente ela sonda a pessoa antes de
fazer o comentário:
- Pergunta a sua opinião sobre alguém... ou faz um pequeno
comentário para saber a sua reação...
- Faz uma pergunta: Você sabe o que fez o fulano? O que você
acha daquele assunto? Você não imagina o que ouvi sobre ele...
- Eu queria que você me aconselhasse nesse assunto, pois
fulano...
- Eu só falo isso com você, pois sei que você é de confiança...
Como, então, verificar a sinceridade e o temor do SENHOR?
Podemos ver como é difícil detectar se é DESCONHECIMENTO
ou má intenção. Portanto, eis algumas dicas de como abordar
essas situações:
a) Pergunte: Por que você está me contando essas coisas
dessa pessoa? Aumentando o número de pessoas conhecedoras
só trará mais complicações!
b) Onde você obteve essa informação? (a recusa em identificar
a fonte é uma confirmação da maldade do comentário). O que
essa pessoa pensa que está fazendo em espalhar isso?
c) Você já tratou disso pessoalmente com essa pessoa? E o
que ela disse? Qual foi a sua conclusão? E agora, por que está
me contando?
d) Olha, eu vou tratar disso com ela, posso dizer que foi você
quem me contou?
III - CUMPLICIDADE
Isto acontece quando ouvimos comentários maldosos, julgamentos descaridosos de pessoas, boatos, suspeitas e mexericos,
sem ter uma reação bíblica.
Em 2 Samuel 15:1-6, há o registro da sutileza de como Absalão intentou contaminar Israel, para dividir o povo em prol de sua causa:
1 - Ele fez um pequeno grupo mais confiável - Vs. 1
2 - Ele quis mostrar serviço (mostrou energia e disposição
inigualáveis) - Vs. 2 A
3 - Colocou-se disponível ao povo - Vs. 2 B
4 - Buscou os insatisfeitos - Vs. 3
5 - Sugeriu a incompetência do pai - Vs. 4
6 - Aparentou preocupação - Vs. 5
7 - Escondia o que realmente queria - Vs. 6

IV - ATIVIDADE MALDOSA COM OS LÁBIOS
É quando a pessoa começa a ser controlada mental e emocionalmente pela mesma má natureza de falar mal das pessoas
e passa a ser um espalhador de assuntos alheios e contendas
- Provérbios 26:22-25.
1 - A pessoa passa a ficar “viciada” neste tipo de conversa...
2 - Fica perita em julgar as outras pessoas: Julga comportamento, julga o que disse, julga até o que a outra pensou... O perigo
que Tiago menciona é que ela quase se sente Deus e dona de
todos os discernimentos, pois a todos julga - Tiago 4:11-12.
3 - Transmissão dos comentários a outros - Provérbios 16:27
4 - A pessoa, sem perceber, fica agindo de forma contrária
aos ensinos de Deus, e, ao invés de ser restaurador de vidas,
torna-se um realçador de pecados e ajudando a arruinar a vida
de pessoas e até da igreja.
V - A SOLUÇÃO DE DEUS
Quando chegamos a este ponto, parece-nos que é impossível para
nós até falar alguma coisa sem estar já pecando, não é? Mas essa é
uma armadilha do Diabo. Ele é perito nisso. Foi assim que ele enganou,
e Eva caiu em seu mau desígnio, conforme Gênesis, Capítulo 3:
a) Maximizando o mandamento - Vs. 3.
Exagerando o mandamento.
b) Minimizando as conseqüências - Vs. 4.
Negando o mal que o pecado acarreta.
c) Rotulando as razões do mandamento - Vs. 5.
Dizendo que Deus está nos privando de algo bom, pois Deus
está proibindo com algum outro interesse.
d) Embelezando o mal - Vs. 6 A .
Tornando o pecado atraente, como isca da armadilha fatal.
e) Caindo no “Conto do Diabo” - Vs. 6 B.
Desobedecendo, finalmente, a Deus.
(Adaptado de Virkler, Hermenêutica, capítulo 8)
Vejamos o que o SENHOR Deus quer de Seus filhos:
1 - Devemos guardar nossa língua de falar dolosamente
- 1 Pedro 3:10 e Tito 3:1-2. (a crítica tem que ser construtiva,
pessoal, oportuna e amorosa; e deve doer em nós)
2 - Devemos rebater os comentários maldosos que ouvimos
- Provérbios 25:23 e Salmo 15:4.
3 - Quando formos vítima, devemos reagir como “epieikes”
(moderado), que não procura retaliação, mas busca reconciliação - 1 Coríntios 4:13.
4 - Tratar todas as histórias e boatos diretamente com a
pessoa envolvida e seguir os passos de Mateus 18:15-17.
Sabemos que não é fácil lidarmos com a língua. Mas é uma área
que temos que cuidar sob rigorosa vigilância, a fim de não cairmos
nas ciladas do “acusador de nossos irmãos” - Apocalipse 12:10.
Os santos são benditos por suportarem comentários maldosos (Mateus 5:11). Fica para todos nós a bem-aventurança do
Salmo 15, conforme 2 Timóteo 2:21.
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NIGÉRIA
A Nigéria ocupa o 270 lugar na relação de países que mais
perseguem o Evangelho. Com mais de 110 milhões de habitantes, com uma democracia recente, e uma grande divisão interna
(o norte é muçulmano, com grande atraso e muita intolerância;
e o sul de maioria cristã é industrializado), a Nigéria passou por
eleições presidenciais em abril. Umaru Musa foi eleito como
presidente. Apesar das ameaças muçulmanas, a cerimônia (29
de maio) transcorreu sem incidentes e foi presenciada por muitos
dignitários nigerianos e estrangeiros. Neste ponto, a Nigéria tem
sido um exemplo para a África.
O grande tema das eleições foi se o presidente seria um
muçulmano do norte ou um cristão do sul. Quanto à religião,
os cristãos acreditam que, transferindo o poder para o norte, os
muçulmanos estariam determinados a promover o Islamismo a
despeito de outras religiões. Enquanto os muçulmanos se sentiram reprimidos durante o mandato do ex-presidente Olusegun
Obasanjo, um cristão do sul (que fez um ótimo governo).
Empossado, Umaru, que é muçulmano, assegurou aos nigerianos que uma grande mudança estaria por vir dentro dos quatro
anos de seu mandato, e animou a população a deixar de lado suas
intrigas a fim de se unirem e levarem o país adiante. “Os seres
humanos não são perfeitos. É Deus quem dá o poder a quem Ele
quer e, em tudo o que Deus faz, é sua perfeita vontade que não
pode ser desafiada pelos seres humanos”, disse o presidente.
O fato da presidência estar no norte é motivo de preocupação para os cristãos, em especial para os que moram naquela
região. No entanto, dos três principais candidatos à presidência,
os cristãos acham que Umaru era o mais simpático à sua causa,
e era o único que não tinha um histórico de corrupção. “Continuamos a confiar que o Senhor mudará a história da Nigéria”,
compartilhou o pastor Madaki Sarki. Os muçulmanos da Nigéria
questionam a fé islâmica de Umaru, mas os cristãos acham que
ele é uma pessoa sincera que não sucumbirá às pressões dos
muçulmanos em sua administração.
MOTIVOS DE ORAÇÃO
1 - Muitos esperavam mais violência durante e depois das
eleições. Agradeçamos a Deus pelo fato de o país ter sido poupado de tal violência.
2 - Oremos pelos crentes, em especial pelos do norte. Há uma
grande necessidade de bons exemplos de vida cristã, de perseverança e coragem.
3 - Oremos para que haja um crescimento nas igrejas cristãs do
sul (hoje é considerado moderado). Oremos para que alcancem
seus vizinhos não-cristãos, em especial os muçulmanos.
4 - Oremos pelo presidente Umaru, que seja um estadista justo
e que ame a todos os nigerianos, fazendo um governo com liberdade religiosa e progresso. A Nigéria é rica em petróleo, mas suas
más administrações e conflitos impedem seu crescimento.

CONGREGAÇÃO DO ARATURI
A nossa Congregação do Araturi fica em Caucaia, cidade vizinha
à Fortaleza. Foi um trabalho que teve início de forma espontânea. O
Conjunto Habitacional Araturi foi construído, e algumas famílias de nossa
igreja compraram casas financiadas e transferiram-se para morar naquele
novo conjunto. Depois apareceu a oportunidade de comprarmos duas casas e construirmos um pequeno templo e manter uma casa pastoral.
A congregação do Araturi sempre passou por muitas dificuldades. É
impressionante observarmos como os ataques do inimigo desde cedo
se voltaram contra aquela congregação. Enfrentamos ali heresias,
tentativas de tirar aquele trabalho de nossa igreja, divisões internas
e até perseguições. Mas, em tudo damos graças ao SENHOR Deus
(1 Tessalonicenses 5:18), pois dali já surgiu uma nova igreja, também
um missionário (Pr. Luiz Flor é fruto daquele trabalho) e temos ali
algumas famílias fiéis e que estão ainda cheias de esperanças de que
o Senhor Jesus Cristo vai fazer brotar ali uma grande igreja batista
fundamentalista. O irmão Fernando é diácono servindo no Araturi, e
juntamente com a Iraci, sua esposa, e seu filho têm sido responsáveis
diante de nossa igreja pela manutenção da Congregação.
Atualmente estamos sem missionário à frente daquela Congregação. Nossos valorosos e dedicados seminaristas do CBD (Janeide,
Ciro, Mazé, Assis, Rômulo & Diana, Giuvan & Juliana, Roberto) têm
ajudado semanalmente (alguns com revezamento). Também irmãos
de nossa igreja, como o Henrique, Elsa, Pr. Joaquim & Lourdes, Pr.
Luiz e Glória, Bonifácio & Ilzanir, Marcus, têm dado uma importante
colaboração. E alguns irmãos do Grupo Grão de Mostarda (Marlúcia,
Mota & Linda), da mesma forma, sempre são voluntários e atenciosos
quando solicitados para ajudar.
Estamos em fase de planejamento para um trabalho com estratégias
e metas, no segundo semestre. Se Deus quiser, implantaremos em
agosto uma EBEC, haverá uma equipe fixa para os fins de semana e
uma assistência pastoral durante a semana.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
1 - Oremos pelas famílias do Araturi – que permaneçam firmes,
sejam abençoados para perseverarem, sendo operantes e frutíferos na obra do Senhor.
2 - Oremos pela EBEC que iniciaremos em agosto, que seja
um embrião da EBD, instrumento de Deus no evangelismo de
crianças, e que famílias sejam alcançadas.
3 - Oremos por conversões como fruto do trabalho evangelístico
dos irmãos e das equipes que sempre fazem visitas aos domingos.
Peçamos a Deus que os convertidos permaneçam na Congregação, pois temos sofrido com proselitismo evangélico.
4 - Oremos pelo projeto para o segundo semestre, que seja, acima
de tudo, conforme a vontade de Deus. Supliquemos ao SENHOR
que a equipe fixa do próximo semestre faça um bom trabalho e
que também sirva de um treinamento missionário para eles.

N otas & Notícias

CRISTÃOS SOFREM NO IRAQUE (Edição 474, de 18/06/2007 - Revista Época)

Sob o titulo “Os cristãos esquecidos”, a revista semanal “Época”, da
editora Globo, traz uma reportagem relatando a situação crítica dos cristãos
no Iraque, uma das mais antigas comunidades religiosas do mundo e que
estaria “prestes a desaparecer”. “Os cristãos do Iraque estão abandonados
à própria sorte. Vivem no meio da guerra civil e não têm uma milícia armada
lutando a seu lado. São alvo tanto dos sunitas quanto dos xiitas que disputam
a hegemonia hoje”, diz o texto.

DONA RUTH GRAHAM FOI PARA O LAR CELESTIAL
Ruth Bell Graham, esposa do
evangelista Billy Graham, encontrava-se em estado de coma. Enquanto recebia cuidados médicos
em casa, em Carolina do Norte,
contava com a constante presença
do esposo e dos cinco filhos.
Ruth sofria de osteoartrite degenerativa nas costas e no pescoço, e já estava acamada havia
várias semanas. Conforme o relato de A. Larry Ross, porta-voz da
família Graham, à Imprensa Batista,
há duas semanas Ruth teve um diagnóstico de pneumonia e aparentemente estava se recuperando.
Mas na manhã de 13 de junho ela
entrou em coma, vindo a falecer
dias depois, com 87 anos.
No encontro anual da Convenção Batista do Sul, realizada
em San Antonio, Frank Page,
presidente da convenção, fez-lhe
uma homenagem, chamando-a de
“uma amada serva de Deus”.
No dia 13 de junho Billy Graham
trouxe a público uma declaração
na qual ele e Ruth expressavam
o modo como desejavam que o
funeral de ambos fosse conduzido.
“No início da primavera deste ano,
depois de muito orarmos e conversarmos, Ruth e eu tomamos a

decisão de ser sepultados lado a
lado na Biblioteca Billy Graham,
em Charlotte, minha cidade natal,
na Carolina do Norte”, disse Billy
Graham. “Guardamos a decisão só
para nós, e só decidi manifestá-la
em público agora”. Chamando Ruth
de sua “alma-gêmea” e “melhor
amiga”, Billy disse não ser capaz
de imaginar viver um só dia sem
ela ao seu lado.
“Hoje eu a amo mais intensamente do que quando nos encontramos pela primeira vez, há mais de
65 anos, quando estudávamos na
Faculdade Wheaton”, disse ele.
“Nossa família inteira tem ficado
aqui em casa nesses últimos dias, e
como é importante tê-los ao nosso
lado neste momento!”, disse Billy
Graham em seu pronunciamento.
Billy Graham, hoje com 88 anos,
sofre de hidrocefalia, câncer de
próstata, mal de Parkinson e degeneração macular senil. A Biblioteca
Billy Graham foi dedicada a ele em
31 de maio, numa cerimônia em que
estiveram presentes três ex-presidentes americanos, e encontra-se
aberta ao público desde 5 de junho.
Billy e Ruth Graham casaram-se
em 1943. Hoje, além dos cinco filhos,
têm 19 netos e vários bisnetos.

AÇÕES DE GRAÇA

O JOVEM E SEUS DILEMAS

Conseguimos adquirir a Coleção
de Teologia Sistemática de L. S.
Chafer, com a ajuda das três classes
da EBD: Adultos, Jovens e Adolescentes. Dessa forma, completamos
nosso alvo para a Biblioteca da
Igreja: Coleção do AT - Comentado
Versículo por Versículo; Coleção
do NT - Comentado Versículo Por
Versículo; e a Coleção de 4 Volumes de Teologia Sistemática, do
Chafer. Damos graças ao SENHOR
Deus por ter nos dado a bênção de
equiparmos a Biblioteca Evelyn e
Thomas Willson com tão importante
material teológico. Em julho, começaremos com o Curso de Introdução à
Teologia - Parte II. Não perca!

No próximo sábado, dia 30, a
Mocidade Cristo é Vida promoverá
a CELEBRAÇÃO DO TEMA BIMESTRAL. Haverá uma revisão das
principais lições das mensagens e
reprise dos principais acontecimentos dos meses de maio e junho.

TOM ESPECIAL

Na próxima quarta-feira, dia 27,
teremos um Tempo de Oração por
Missões (T.O.M.) Especial: Exibiremos um filme sobre a vida William
Carey, o Pai das Missões Modernas.
Depois do filme, haverá algumas
explicações sobre a vida, ministério e
importância de William Carey na obra
missionária da Índia e no mundo.

