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“E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai
o Evangelho a toda criatura” Marcos 16:15

16 de Setembro de 2007
A o R ebanho

de

D eus

– Pr. José Nogueira –

O SUPREMO CHAMADO DE JESUS
Jesus transformou pescadores de peixes em pescadores de
homens. Ele os conscientizou de Sua autoridade. Fez com que
confiassem em Seu poder. Mudou a prioridade de suas vidas,
tornando-os abnegados em salvar pessoas. Mostrou-lhes que
valeria a pena sacrificarem-se pelo Reino de Deus, pois as
recompensas eram certas. E lhes deu uma nova cosmovisão,
porque passaram a ver o mundo como um grande desafio a ser
alcançado: judeus e gentios precisavam ouvir de Jesus.
Como nós estamos sendo transformados em tudo isso pelo
mesmo Senhor? Ele é tão real agora como foi ontem. Jesus está
na mesma missão de mudar Seus discípulos. Agora é a nossa vez
de ter uma mente radicalmente transformada. O Espírito Santo
que poderosamente revolucionou a vida de Pedro, de Paulo, de
Charles Studd, Nate Saint, David Brainerd, e de Sofia Müller,
agora trabalha em nós. Você se submete à autoridade de Jesus
por amor e respeito? E se Ele tivesse imposto uma séria disciplina, caso algum discípulo não Lhe obedecesse (como morrer
um filho, os negócios falirem, o inesperado ser o esperado)?
Se Jesus tivesse colocado uma disciplina, creio que o mundo
há centenas de anos já teria sido alcançado. Pois, temendo a
autoridade de Jesus, todos os crentes se envolveriam com a
tarefa de evangelizar e alcançar o mundo.
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Mas, obedecer por amor e respeito continua sendo o grande teste
da fé. Você respeita ao SENHOR Jesus? Você O ama? Você O ama
mesmo e de verdade? Então se submeta à Sua autoridade! Envolvase até a alma na obra missionária.
Desde quando você se converteu, a sua vida não mais é sua. Você
foi comprado. Você estava na grande praça de escravos. Seu dono era
o Diabo. Você não tinha chance de escapar. Seu destino futuro era ainda
pior do que o seu presente. Você estava sem esperança (Efésios 2:1112). De repente, o Filho de Deus vem e troca de lugar com você. Sem
você merecer, Ele morreu por você, pagando o seu resgate. Tomou o seu
lugar, e lhe presenteou com a Vida Eterna. De oprimido pelo Império das
Trevas, você foi transportado para Reino de Amor. Feito agora filho de
Deus, o teu amoroso Pai te convida a participar com o Seu Filho na obra
de resgate de outras vidas. O Filho Unigênito amou esta tarefa e foi fiel,
cumprindo-a totalmente, indo até a terrível morte de cruz. E te chama a
participar por amor, por fé, por respeito, da Grande Comissão.
Quanto mais o tempo passa, menos tempo temos para realizála. Daqui a pouco as trevas da Grande Tribulação inundarão todo o
mundo. E não poderemos mais recuperar o tempo perdido. O chamado
supremo de Jesus para completarmos a Sua obra está soando como
alarme. É tempo de despertar, de obedecer, de alistar-se!
“Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós;
e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne,
a favor do seu corpo, que é a igreja” (Colossenses 1:24)

MISSIONÁRIA SOFIA MÜLLER
MAPA DA AMAZÔNIA - REGIÃO DO ALTO RIO NEGRO
CONHECIDA COMO “CABEÇA DE CACHORRO”
Sofia Müller foi missionária entre os povos indígenas no Alto do Rio
Negro. Ela começou um trabalho na amazônia colombiana e entrou no
Brasil, se estabelecendo na região conhecida como “Cabeça de Cachorro” (veja o formato do mapa). Ali habitam os povos Baniwa e Kuripacos.
Há sessenta anos atrás não havia nenhuma presença de missionários
evangélicos naquela região, e muitos índios viviam sem a luz de Cristo
e também eram explorados por pessoas com seus interesses materialistas. Sofia Muller trabalhou por mais de vinte anos entre aqueles povos
indígenas, deixando mais de 50 igrejas e o Novo Testamento traduzido
para a língua dos Kuripacos. Ela morreu em 1997, na Venezuela, deixando milhares
de índios convertidos. A
Funai afirmou
recentemente
que este é um
dos pouquíssimos lugares na
Amazônia onde
os indígenas
não enfrentam
problemas
com alcoolismo, conflitos e
guerras. A Editora Transcultural publicou
um livro sobre
a vida dessa
grande mulher
de Deus: “Sua
Voz Ecoa nas
Selvas”.

TEOLOGIA DE MISSÕES
POR QUE SER UM DISCÍPULO
FIEL DE JESUS?
O verdadeiro discípulo de Jesus serve ao SENHOR com o amor de
quem se apaixonou hoje (o primeiro amor), por isso queremos mais
e mais servir a Deus:
PRIMEIRO
PORQUE JESUS É O SENHOR DE NOSSAS VIDAS
Romanos 10:9-10
A palavra-chave é responsabilidade. A fé que recebe a salvação
brota no coração que crê na ressurreição de Jesus Cristo e O declara,
não apenas como todo-suficiente Salvador, mas como único Senhor
da vida. A presença de Jesus O faz senhor da existência do que nEle
crê. O crente tem um dono que é todo-poderoso, soberano e presente.
Sua vida pertence a Ele, e o Senhor Jesus cuida e dirige segundo
a Sua vontade. Portanto, servi-lO com amor e consagração total é
conseqüência natural da fé salvadora.
SEGUNDO
PORQUE O SERVO QUER DAR O MELHOR PARA O SEU SENHOR
Salmo 116:12-13
A palavra-chave aqui é amor. Os nominalistas perguntam acerca
do mínimo que podem dar ou fazer. O salvo pela graça sente que
esta graça é de amor e que o amor de Deus o constrange. Amor não
pergunta o preço. O salmista se pergunta sobre o que pode fazer
mais (isto lhe incomoda). O nominalista pergunta sobre como pode
fazer menos (isto lhe incomoda). Para quem não ama toda atitude de
amor parece extravagância, como Judas ao ver a mulher derramar
um precioso perfume na cabeça de Jesus.
O salmista, por amar, resolve tomar o cálice da salvação (vs. 13).
Jesus ao morrer por nós estava tomando o cálice da salvação (Lucas
22:42). E, antes de Sua morte, Ele falou que seus discípulos também
poderiam tomá-lo: “Então lhes disse: Bebereis o Meu cálice” (Mateus
20:23). Beber Seu cálice é seguir Seus passos de amor sacrificial
– amor que é capaz de dar até a vida (João 15:12-14).
O conquistado pelo amor pergunta-se: O que mais posso fazer?
TERCEIRO
PORQUE O MUNDO PRECISA E NÓS TEMOS A ÚNICA RESPOSTA
Atos 4:11-12 e 2 Coríntios 5:19-20
A terceira palavra-chave é compromisso. O crente tem que servir
a Deus porque recebeu de Seu SENHOR a tarefa de ministrar a Palavra de Deus para a evangelização dos perdidos. O Reino de Deus
está em guerra contra o Império das Trevas. Nossa Missão chama-se
“operação resgate”, que consiste em salvar pessoas tirando-as das
trevas para a Luz de Cristo, do Império da Trevas para o Reino do
Filho de Deus (Colossenses 1:13).
A única agência do Reino de Deus é a igreja de Jesus, onde somos
membros do Corpo de Cristo (Efésios 4:11 a 13 e 15-16), com função
dada por Deus, para exercermos com Responsabilidade, Amor e
Compromisso a nossa Missão.
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MISSÕES - OREMOS PELO MUNDO
TRÊS MIL SUICÍDIOS POR ANO,
UM A CADA TRÊS SEGUNDOS
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), três mil
pessoas por dia cometem suicídio no mundo, o que significa que
a cada três segundos uma pessoa se mata. A agência da ONU
revelou esta terrível estatística por ocasião do Dia Mundial para
a Prevenção do Suicídio: 10 de setembro. E há um dado ainda
mais alarmante, pois, segundo as estimativas, é comprovado
que para cada pessoa que consegue se suicidar, vinte ou mais
tentam sem sucesso.
Segundo a OMS, a média de suicídios aumentou 60% nos
últimos 50 anos, em particular nos países em desenvolvimento.
O suicídio é atualmente uma das três principais causas de morte
entre os jovens e adultos de 15 a 34 anos, embora a maioria
dos casos aconteça entre pessoas de mais de 60 anos. Estudos
revelam que cada suicídio ou tentativa provoca uma devastação
emocional entre parentes e amigos, causando um impacto que
pode perdurar por muitos anos.
A OMS e a Associação Internacional para a Prevenção do
Suicídio (AIPS) ressaltaram a importância de identificar e prevenir
o comportamento suicida. As agências divulgaram pesquisas
apontando a depressão como o que mais predispõe ao suicídio,
mas que muitos outros fatores aumentam a propensão, como
transtornos bipolares, abuso de drogas e álcool, esquizofrenia,
antecedentes familiares, contextos socioeconômicos e educacionais pobres ou uma saúde física frágil.
O que estas organizações não dizem é que as pessoas sem
Cristo estão vivendo num vazio existencial. Por exemplo, O filme
“Confissões De Uma Mente Perigosa ”é uma tremenda enxurrada
de filosofia existencialista. Se esse filme não for usado para o bem
(explicando a verdadeira razão de viver que é Cristo e a Vida Eterna), ele vai levar pessoas ao desespero suicida. Ele é baseado na
vida de Chuck Barris, o inventor do Show de Calouros. No final do
filme, o próprio Chuck Barris diz: “Sabe, recentemente tive uma idéia
pra um novo game show. Se chama ‘O Velho Jogo’. Você tem três
caras velhos com pistolas carregadas no palco. Eles olham para
suas vidas, vêem o que eram, o que conquistaram, quão perto eles
chegaram de alcançarem seus sonhos. O vencedor é aquele que
não colocar uma bala na cabeça. Ele ganha uma geladeira”.
OREMOS PELO MUNDO

1 - As pessoas precisam da salvação em Cristo. Muitos vivem com
máscaras. Mas, quando as máscaras caírem, chega o desespero.
Oremos para que recebam a Palavra da Esperança.
2 - Essas pessoas passam por nós. Em seus olhos podemos ver a
desilusão e o desespero. Oremos para que a nossa boca se abra
para jorrar Vida!
3 - Oremos para que as igrejas que verdadeiramente pregam o
Evangelho se despertem para a obra missionária, que haja um novo
reavivamento em Missões.
4 - As filosofias materialistas, existencialistas e hedonistas estão
desagregando as famílias, destruindo valores e arruinando vidas.
Oremos por uma resistência familiar.

MISSÕES LOCAIS:
PATACAS - AQUIRAZ
Oremos pelo
Pr. Cosmo & Família

C

hegamos em Patacas, no dia
25 de fevereiro de 2007 para
auxiliarmos o Pr. Daniel Stowell e
Kátia, neste trabalho missionário.
Sentimos a responsabilidade de mandar-vos o relatório do trabalho já realizado até então, visto que a amada
igreja tem sustentado e também orado fielmente por este ministério.
Damos graças a Deus pela fidelidade dos irmãos e pelo compromisso da nossa igreja com a obra missionária. Esperamos ser
colaboradores fiéis e dedicados até que o Senhor nos chame, seja
por morte ou pelo arrebatamento da Igreja.
Anexas, seguem listas com nomes e datas dos Estudos, Discipulados e
conversões já ocorridos aqui. Porém de forma geral, temos o seguinte:
1.
2.
3.
		
4.
5.
6.
7.
		
8.
		

Estudos Bíblicos concluídos
Estudos Bíblicos em andamento
Conversões ocorridas durante cinco meses

24
08
38

(22 adultos, 16 crianças)

Discipulados concluídos
Discipulados em andamento
Discipulados que serão iniciados em agosto
Batismos realizados

09
19
16
02

(11 pessoas batizadas)

Trabalhos com crianças - EBEC

40 crianças

(19 crianças de 6-8 anos, 12 crianças de 9-11 anos
		 e 9 crianças de 12-14 anos).

9.
10.
11.
12.
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Membros Oficiais
Congregados
Total de assistentes
Trabalhos semanais:
» Segunda a Sexta
- Discipulados e Estudos bíblicos.
» Sábado
- Reunião dos Professores da EBEC
- Centro Comunitário
» Domingo
- EBEC
- Mocidade
- Estudo com todos presentes

18
34
42

16 horas
17h - 22h
09h - 11h
17h - 18h30
18h - 20h

Contamos sempre com as vossas orações pelos novos convertidos, para que cresçam no conhecimento de nosso Senhor Jesus
Cristo; pela salvação dos que estão fazendo estudos bíblicos; por
sabedoria, pela liderança desta igreja, por saúde e proteção para todos
nós, para que estejamos sempre prontos para qualquer desafio que o
Senhor nos fizer, que continuemos lutando juntos pela fé evangélica
que uma vez por todas, foi entregue aos santos.
No amor de Cristo,
Pr. Francisco Cosmo da Silva Neto.

N otas & Notícias

AÇÕES DE GRAÇA:
RETIRO DE JOVENS

Foi mesmo uma grande bênção
o nosso Retiro de Jovens (“O Custo
do Discipulado”), no Euzébio, 06 a
09 de setembro. Além de uma conversão, tivemos períodos excelentes
de devocionais, estudos bíblicos,
comunhão e lazer. Mais uma vez a
Mocidade Batista Fundamentalista
honrou ao SENHOR Deus, pois
os comentários dos administradores enalteceram não somente o
comportamento dos jovens, suas
dedicações e respeito, mas também
a educação deles. No segundo dia do
retiro, o administrador disse que pediu
ao zelador para fazer uma limpeza
nas áreas de circulação. O zelador
voltou dizendo que não precisava,
pois tudo estava “limpim, limpim...”!

MISSÕES NO ARATURI

Nos fins-de-semana uma família
de nossa igreja fica responsável
pelos Cultos.
• SETEMBRO
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
• NOVEMBRO
07 - Fernando e Iraci
14 - Pr. Joaquim e Lourdes
21 - Rômulo e Diana
28 - Marcus Antônio e Lúcia
• DEZEMBRO
02 - Fernando e Iraci
09 - Pr. Joaquim e Lourdes
16 - Rômulo e Diana
23 - Bonifácio e Ilzanir
30 - Pr. Luiz e Glória

Domingo

• 22 (sábado) - Culto em nossa
Congregação de Patacas
(estaremos lançando as bases
do trabalho do Pr. Cosmo e família
naquela localidade de Aquiraz).

Agenda de OUTUBRO

• 06 (sábado) - Culto de Ações
de Graça pelo 70º Aniversário
da irmã Fransquinha Aguiar.
• 07 (domingo) - Culto: Batismo e
Celebração da Ceia do Senhor.
• 12 (sexta-feira) - feriado: Encontro
com pastores e diáconos.
• 21 (domingo) - EBD e Culto:
Dia das Crianças (Especial).
• 27 (sábado) - Casamento
de Ligy e Alexandre Paulo.
• 31 (quarta-feira) - TOM: Aniversário da Reforma Protestante.

RETIRO DO MINISTÉRIO DORCAS

O retiro será nos dias 07 a 09
de dezembro. Este ano faremos no
Hotel Don’Ana, com o tema: “MULHERES DE DEUS ENFRENTANDO A REALIDADE”. As inscrições e
poupanças podem ser feitas com a
Liderança do Ministério Dorcas.

ESTUDO ESTRATÉGICO
E PLANEJAMENTO

Estamos estudando as possibilidades de aumentarmos investimentos em Missões e de iniciarmos os
alicerces de ampliação de nossas
instalações. Oremos para que o
SENHOR Deus guie a liderança de
nossa igreja nesses projetos. Os
diáconos Marcos Antônio, Ximenes
e Elsa Mita já apresentaram os
relatórios financeiros da Igreja e de
Missões, com as descrições mensais
de janeiro a julho, a fim de que sejam
analisadas as variações e o nível de
fidelidade dos membros e o crescimento da igreja na área financeira.

08h30 - Reunião de Oração: Pastores e Diáconos
09h00 - Escola Bíblica Dominical (EBD): Classes de Estudos Bíblicos.
16h00 - Ensaio do Coral Cristo é Vida
18h00 - Culto de Adoração a Deus e Pregação da Palavra de Deus

QUARTA

19h00 - Koinonia: Estudo Bíblico e Reunião de Oração

SÁBADO

SEXTA

SEGUNDA

SEMANA DE NOSSA IGREJA

Agenda de SETEMBRO

15h00 - CBD - Centro Bíblico Discipular
19h00 - T.O.M. - Tempo de Oração por Missões
17h00 - CBD - Centro Bíblico Discipular
19h00 - CTBPL - Curso de Treinamento Bíblico para Pastores e Líderes
15h00 - EBEC - Escola Bíblica de Evangelização de Crianças
16h00 - Grupos de Evangelismo - Visitas de Evangelização
19h00 - Programação da Mocidade Cristo é Vida

