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A o Rebanho

de

Deus

– Pr. José Nogueira* –

Duas Vidas

Dois destinoS

Na Grã-Bretanha, em 1809, nasceram duas
crianças cujas vidas nos trazem preciosas
lições. Uma nasceu na Inglaterra, e a outra
na Escócia. A primeira foi chamada de Charles, a segunda, Robert. Charles nasceu numa família muito culta, e Robert, numa
família muito rica. E talvez eles nunca tenham se encontrado.
Ambos, aos 16 anos, foram estudar Medicina na Escócia.
Charles na Universidade de Edimburgo e Robert na Universidade de Glasgow. Anos depois, os dois fizeram longas viagens
de navio a vela no exercício de suas profissões: Charles como
naturalista, e Robert como médico de bordo. Charles deu uma
volta ao mundo, numa viagem de quase cinco anos, no navio
Beagle. Robert embarcou no navio Upton Castle e foi até a
Índia. Tanto um como outro ficaram impressionados com o
que viram durante as viagens. Charles ficou chocado com
a situação social dos nativos da Austrália e Nova Zelândia,
transformados em escravos pelos colonizadores europeus. E
Robert, com as aberrações sociais da Índia. Ambos se casaram
no mesmo ano, em 1838, com 29 anos. Charles, com Emma.
Robert, com Margareth.
Apesar de tantas coincidências, os dois britânicos eram
religiosamente diferentes. Charles abandonou o Curso de Medicina (tinha pavor de cirurgias) e matriculou-se na Universidade
de Cambridge para estudar teologia e ser pastor. Acreditava
em Deus e em Sua revelação através das páginas da Bíblia
Sagrada. Robert, porém, contrariando o desejo de sua família
para que fosse pastor, foi abandonando paulatinamente sua fé
até declarar-se ateu.
Contudo, ambos tiveram experiências na década de 1830
que mudaram drasticamente suas maneiras de pensar e suas
vidas. Charles desistiu de seus estudos teológicos, fez outro
curso universitário (Artes) e tornou-se um agnóstico (espécie de
ateísmo em que se diz não poder ter certeza de nada acerca de
Deus ou da eternidade). Robert, por sua vez, arrependeu-se de
sua incredulidade e passou a ter um profundo respeito e amor
a Deus. Charles foi levado à incredulidade por suas pesquisas
científicas. Robert abraçou a fé por causa de sua leitura da Bíblia Sagrada e do impactante testemunho de uma paciente sua
que estava muito enferma, mas que enfrentou o sofrimento e a
morte com fé em Deus, serenidade e esperança da eternidade
(1835). Depois de sua conversão, Robert tomou conhecimento
da morte do pioneiro missionário escocês na China, Robert
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Morrison (1782-1834), fato que o levou a pensar e buscar a Deus
quanto a dedicar sua vida para a obra missionária.
Os dois se tornaram notáveis em suas áreas. A experiência que
tiveram aos vinte e poucos anos mudou suas vidas e seus destinos
eternos. Charles se tornou cientista, elaborou teorias acerca do
surgimento do ser humano e escreveu livros que o tornaram famoso
no mundo inteiro. Robert tornou-se médico-missionário e é pouco
conhecido fora das esferas eclesiásticas. O fruto de Charles levou
muita gente a desacreditar da autoridade da Bíblia Sagrada e a pôr
em dúvida sobre o Deus Criador, Sustentador e Provedor de Sua
criação. O fruto de Robert levou muita gente a crer em Deus, no plano
e ato salvador de Jesus Cristo, e a ler e amar a Palavra de Deus.
Quando Robert se converteu, Charles estava a bordo do Beagle.
Em 1839, quando Charles publicou seu primeiro livro que negava
a criação direta de Deus, Robert estava sendo ordenado pastor, em
Londres. Ambos tinham 30 anos.
Depois de sua longa viagem ao redor do mundo, Charles se
dedicou às pesquisas e aos livros, em Down, no condado de Kent,
na Inglaterra. Depois de sua conversão, Robert estudou teologia
e foi ser missionário trabalhando como médico e pastor na Ilha da
Madeira, na Ilha de Malta, em Israel, e depois veio para o Brasil
e continuou seu ministério de médico-missionário por 21 anos
(1855-1876).
Charles morreu em abril de 1882 com a idade de 73 anos. Robert
morreu seis anos depois, em janeiro de 1888, com 79 anos. Charles
está sepultado na famosa Abadia de Westminster, em Londres.
Robert está sepultado no modesto Dean Cemitery, em Edimburgo,
Escócia.
O nome completo do cientista-naturalista é
Charles Robert Darwin. O nome completo do
médico-missionário é Robert Reid Kalley.
Charles Darwin ficou conhecido por sua
teoria da evolução, que causou revolução na
ciência biológica, mediante a publicação de seu
livro sobre a origem das espécies por meio da
seleção natural.
Robert Reid Kalley ficou mais conhecido
por ter sido um missionário. Pregou na Ilha da
Madeira, de Portugal, onde fundou um hospital,
cerca de vinte escolas de ensino fundamental
gratuito e uma igreja. Ali foi perseguido por causa da fé, preso por
cinco meses e teve que fugir disfarçado num navio para não ser
assassinado. Foi também missionário na Ilha de Malta, e em Israel
(1850-1852), onde fundou uma pequena igreja. Depois, veio para
o Brasil, e tornou-se o primeiro missionário protestante a vir morar
aqui. Criou a primeira EBD – Escola Bíblica Dominical, no Brasil, e,
por tendo feito amizade com D. Pedro II, evangelizou tanto o imperador brasileiro como muitas pessoas da corte, pregou o Evangelho
de Jesus Cristo a muitos brasileiros, curou doentes, salvou vidas,
fundou igrejas e cooperou intensamente para que o Brasil conhecesse a Bíblia Sagrada.
Segundo o relato de pessoas íntimas de Charles Darwin, inclusive
do Duque de Argyle, o autor da teoria da evolução nunca se livrou de
certos conflitos íntimos, mesmo com as leituras da Bíblia e as orações que sua esposa, que era uma cristã devota, fazia para ele.
* Texto adaptado e preparado segundo as pesquisas
do editor Elben Lenz César (Revista Ultimato)
e do Pr. Gilson Santos (gilsonsantos.com.br)

TEOLOGIA DE MISSÕES
MISSÕES NO CAPÍTULO SEIS
DO PROFETA DANIEL
“O meu Deus enviou o Seu anjo, e fechou a boca aos leões, para
que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência
diante dEle; também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então
o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova;
assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele,
porque crera no seu Deus.” (Daniel 6:22-23)
No capítulo 6, de Daniel, há muito mais do que a trama dos inimigos
do povo de Deus e o espetacular livramento do SENHOR Deus salvando
Seu servo Daniel na cova dos leões famintos. Estamos diante de uma
nova geração. Uma nova nação e um novo império dominam o mundo.
A Babilônia, conforme profetizada por Daniel, foi derrotada. Agora o
Império Medo-Persa impõe sua ordem e força pela Ásia e parte da
Europa. Um novo tempo requer uma nova ação e uma outra campanha
evangelística. A Grande Comissão deve continuar a funcionar.
Uma vez mais esta campanha ganhou a atenção do mundo inteiro.
Uma vez mais Deus usou seu servo fiel e corajoso. Uma vez mais
o Evangelho atingiu os homens outras culturas. Uma vez mais o rei
(6:25-28) “escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas,
que habitam em toda a terra”, a mensagem do único e soberano Deus
de Israel e sobre a necessidade de sujeitarem-se a Ele.
Podemos e devemos reconhecer a grande importância da Grande
Comissão, porque Deus constantemente a salientou.
Em Gênesis, capítulos de 1 a 15, a salvação de quatro homens
foi registrada: Adão, Abel, Noé e Abraão.
A Grande Comissão foi uma parte da chamada de Abraão (Gênesis
12:3; 17:5; Gálatas 3:6-11). Gálatas 3:9 fala sobre o crente Abraão.
A Lei de Moisés fez provisão para o estrangeiro ou gentio.
Raabe e a sua família, que não faziam parte de Israel, creram e
tornaram-se uma parte de Israel.
O povo gentio das cidades de Gibeom, Quefira, Beerote e QuiriateJearim uniram-se com Israel no tempo de Josué.
Rute, que não era israelita e que fazia parte do povo de Moabe,
tornou-se pela graça de Deus parte da família real de Judá, na época
dos juízes.
O grande plano de Deus tem sido a salvação dos homens, judeus
e gentios, em todos os tempos da história. “Jesus Cristo ontem e hoje
é o mesmo, e o será para sempre” (Hebreus 13:8).
Esta verdade ajuda a entender melhor o Antigo Testamento, e faz
com que ele seja mais significativo para compreendermos o interesse,
o amor e o plano de Deus para alcançar com Sua graça e salvação
todos os povos.
Em todas as fases da Grande Comissão, em todas as épocas
bíblicas, o SENHOR Deus usa os Seus filhos. Sim, se você é crente
em Jesus Cristo, você faz parte dessa história!

Informissões

I greja B atista F undamentalista C risto

é

V ida

Av. K, nº 911 - Planalto da Barra - Fortaleza - CE - Telefone: (85) 3286.3330
Pr. Nogueira (8841.3710) - Pr. Joaquim (8712.6796) - Pr. Luiz (8875.9719)
Jornalista Resp.: Mariana Cadete - MTB-CE 01820-JP • Diaconia de TI & M
Boletim interno, semanal e gratuito • Tiragem: 450 cópias • www.cristoevida.com

PEQUIM’2008
OREMOS PELO EVANGELISMO
Uma igreja em Xinjiang foi invadida e seus membros detidos.
Fontes ligadas à Associação de Ajuda à China disseram que a
casa do irmão Gao Hongzhi foi invadida no dia 1º de junho por 10
agentes do serviço de segurança. Autoridades chinesas passaram
a responsabilizar os parentes de cristãos “pela má conduta deles”,
sob pena de multa e prisão. Seis cristãos foram detidos por 12
horas. Bíblias, calendários e um painel de apresentações foram
confiscados como “materiais ilegais” sem que houvesse uma
autorização judicial por escrito para tal operação.
Eles foram forçados a assinar um documento intitulado “Garantias e Responsabilidades”. O documento ainda responsabiliza
os parentes desses cristãos, caso eles sejam pegos novamente
compartilhando o Evangelho e materiais como Bíblias. De acordo
com esse documento, os parentes desses cristãos têm a obrigação de ajudá-los “a se reformarem”. Eles deverão vigiar as atividades deles e assegurar que eles não promovam qualquer reunião
que compartilhe literatura e materiais cristãos. A última parte do
documento traz uma lista de penalidades a serem aplicadas aos
parentes dos cristãos caso não seja bem sucedidos nisto.
Nesta semana, a Anistia Internacional, afirmou que a China
não está cumprindo sua promessa de melhorar a situação dos
direitos humanos antes da realização das Olimpíadas de 2008.
Tanto militantes dos direitos humanos como jornalistas continuam
sendo vítimas de intimidação e abusos, pois há o fechamento de
publicações e que as autoridades estão “limpando Pequim com
cada vez mais com prisões sem julgamento”.
Vários militantes e religiosos estão em prisão domiciliar, e
outros são perseguidos. Esta repressão e a pena de morte que
“continua sendo aplicada para crimes não violentos” e “em segredo” são cruéis. Acrescentou que “as violações são uma afronta
aos princípios essenciais da Carta Olímpica sobre a
dignidade humana e sobre o respeito aos princípios
éticos fundamentais e universais”.
MOTIVOS DE ORAÇÃO

1 - Oremos pelos grupos missionários que planejam utilizar a “liberdade” durante as Olimpí- a das de Pequim, em 2008, para a pregação
do Evangelho. Que sejam sábias, corajosas
e eficientes. Que mais chineses e asiáticos ouçam
o Evangelho.
2 - Oremos pelos atletas cristãos que participarão
dessa Olimpíada: que sejam, acima de tudo, missionários. Que
aproveitem as oportunidades, a liberdade que têm e o prestígio para
a promoção dAquele que merece a honra: Jesus Cristo.
3 - Oremos pelos irmãos em Cristo da China, há milhões de chineses
crentes que têm que viver escondendo sua fé por causa das perseguições. Oremos por eles para que nessas olimpíadas possam ver seus
irmãos de fé de outras partes do mundo, que possam saber que são
amados e que oramos por eles. Que eles sejam encorajados.
4 - Oremos para que os crentes do Ocidente entendam que a fé em Cristo
tem que ser pregada por todo o mundo, custe o que custar. Oremos para
que aprendamos com os crentes da China o que é sofrer pelo Evangelho,
que nós oremos e nos envolvamos cada vez mais com a Missão.

A IMPORTÂNCIA DO ALTO SOLIMÕES
EM MISSÕES
“Hão de vê-lO aqueles que não tiveram notícia dEle,
e compreendê-lO os que nada tinham ouvido a Seu respeito”
Romanos 15:21

C

onforme noticiamos no Informissões passado,
a viagem do Pr. José Nogueira ao Alto Solimões, Amazonas, será provavelmente no dia 19 de
novembro. O Pr. José Nogueira pretende visitar Atalaia do Norte – onde há uma congregação de nossa
igreja e tem se tornado a nossa base missionária naquela região extrema
da Amazônia. Lá trabalham Pr. Eduardo e família, Marliene e Meyrinha.
Naquela viagem está incluída a visita à cidade de São Paulo de Olivença, para a ministração de um curso de teologia intensivo. Na última
correspondência, o Pr. Alan Yoder, missionário americano da ABWE que
trabalha naquela região, demonstrou interesse em ajudar o Pr. José Nogueira em suas viagens para Santa Rita (uma vila que fica bem no centro
da região do Alto Solimões), Atalaia do Norte e Palmeiras do Javari. O Pr.
Alan tem um hidroavião monomotor que facilita muito essas viagens, mas
está faltando uma licença de vôo, e é preciso ainda que haja água suficiente
nos afluentes para os pousos e recursos para o combustível.
Está sendo estudada a possibilidade do Ricardo e família se transferirem
para Atalaia do Norte, assim, juntamente com o Pr. Eduardo, intentarem esforços para alcançar os índios matiz e korubos que vivem nas proximidades
de Atalaia do Norte. Em Atalaia, o Pr. Ricardo ainda poderia manter cursos
de treinamento bíblico com lideranças crentes dos índios mayorunas. Como
o Pr. Ricardo domina a língua mayoruna (muito próxima dos matiz, que, por
sua vez, tem afinidade com a língua dos korubos – povo que nunca ouviu
falar de Jesus Cristo e que não tem nenhum contato com os civilizados),
vislumbramos uma grande possibilidade de levar o Evangelho a um povo
não-alcançado, “esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não
onde Cristo já fora anunciado...” (Romanos 15:20).
Se for da vontade de Deus que Ricardo e família se transfiram, precisamos
providenciar uma família missionária para trabalhar em Palmeiras do Javari.
PEDIDOS DE ORAÇÃO
seja
1 - Oremos por recursos financeiros da IBF Cristo é Vida a fim de que
ie
possível essa viagem. Oremos para que o SENHOR Deus providenc

os recursos.
2 - Oremos pelo avião do Pr. Alan Yoder. Para ir àqueles campos distantes
De
só há dois meios. De barco (algumas viagens demoram mais de 10 dias).
do Pr.
avião (os percursos podem ser feito em poucas horas). Mas, o avião
ão.
Alan Yoder está precisando de uma licença por causa da manutenç
do com3 - Oremos pelas viagens de avião: são viagens caras por causa
para o
bustível, e também é preciso que haja muita água nos afluentes
a.
pouso do hidroavião, além dos perigos de sobrevoar a selva amazônic
estado
4 - Oremos pela esposa do Pr. José Nogueira: A Dona Margarida tem
saúde.
doente e será bem difícil para ela ficar sozinha. Oremos por sua
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BEM-VINDO AO MUNDO REAL

Nosso Tempo de Oração por
Missões na última quarta-feira foi
mesmo inesquecível. Continue participando, traga sua família inteira.
Teremos sempre um tempo especial
de comunhão, estudo bíblico, informações atualizadas dos campos
locais e transculturais e oração pelos
missionários. Participar de Missões
é conhecer o mundo real, onde as
batalhas da fé se realizam, em que
conhecemos os sofrimentos dos
irmãos que estão sendo perseguidos
e o risco daqueles que enfrentam
a morte para que o Evangelho do
Senhor Jesus Cristo seja pregado.
Saia da ilusão, e venha para o mundo
real, pois, segundo Provérbios 17:17,
“na angústia nasce o irmão”.

MISSÕES:
CONGREGAÇÃO DO ARATURI

Começamos uma Escola Bíblica de Evangelização de Crianças
(EBEC), nas manhãs de domingo.
A equipe é composta por Paula, Lívio Rafael, Eric, Janeide e
Henrique. E todo fim de semana
uma família de nossa igreja ficará
responsável pelos Cultos.
AGOSTO:
12 - Pr. Joaquim e Lourdes;
19 - Rômulo e Diana Karla;
26 - Alexandre e Glau.
SETEMBRO:
02 - Fernando e Iraci;
09 - Pr. Joaquim e Lourdes;
16 - Rômulo e Diana;
23 - Pr. Luiz e Glória;
30 - Roberto e Verônica.
OUTUBRO:
07 - Fernando e Iraci;
14 - Pr. Joaquim e Lourdes;
21 - Rômulo e Diana;
28 - Mota e Linda.

CENTRO BÍBLICO
DISCIPULAR
– CBD

Teve início o CBD
com o Curso Discipulado Intensivo
(quarta e sexta-feira) e o Curso de
Treinamento Bíblico (Introdução ao
Antigo Testamento), às sextas-feiras, às 19 horas. As matrículas se
encerrarão na próxima sexta-feira,
dia 17 de agosto.
Maiores informações e formulários com a irmã Elsa Mita.

CURSO DE PROFESSORES
DA BÍBLIA

A Educadora Cristã Carmen Cinira iniciou uma turma de formação de
professores bíblicos para o ministério
com as crianças. O primeiro módulo
(Bases Bíblicas) está sendo ministrado aos sábados, às 19 horas. O
Módulo II (Métodos de Evangelismo) será no dia 23. Informações e
inscrições com a Carmen Cinira.

PASSEIO DA MOCIDADE
LAZER, CULTURA, EDIFICAÇÃO,
EVANGELISMO E MISSÕES

No próximo sábado, dia 18,
teremos o passeio da Mocidade a
Baturité, como encerramento da EBJ
(Escola Bíblica de Jovens). Sairemos às 7 horas da manhã e iremos
à Redenção – a primeira cidade
brasileira que libertou os escravos,
e visitaremos o Museu da Senzala.
Prosseguiremos a nossa aventura
indo até o Balneário de Baturité. De
lá faremos uma caminhada subindo
a serra até o Mosteiro dos Jesuítas,
onde teremos uma aula estudando os
jesuítas do ponto de vista histórico,
bíblico e missionário. As inscrições
serão somente até amanhã, dia 13,
com a Lucinha Marculayne. Os que
tiverem 100% de freqüência na EBJ
só pagam 5 reais (os ingressos nos
museus e balneário), para os outros
a taxa é de 15 reais.

QUEM AMA ESPERA...
TAMBÉM NO SÍTIO SÃO JOÃO

No dia 18, realizaremos com
a Igreja Fundamentalista Bíblica
Cristo é Vida (do Sítio São João),
uma integração das mocidades,
com o tema “Quem Ama Espera”.
Sairemos da igreja às 18:30 horas.
Depois da programação, nos será
oferecido um lanche especial com
pizzas. Temos vagas para 46 pessoas no ônibus, pagando meia, apenas
2 reais, ida e volta. Inscrição com a
Dona Lúcia Marculayne.

ATENÇÃO: DATA ANTECIPADA
DO RETIRO DE JOVENS

Tema: O Custo de Seguir a Cristo
Para ser salvo, não nos custa nada.
Para ser discípulo: tudo!
Local: Hotel Pousada Marazul
- Euzébio
Data: 06 a 09 de Setembro
Taxa: 55,00 até 31/08. Depois, 60,00.

