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– Pr. José Nogueira –

Ministério Dorcas

Mulheres de Deus
Enfrentando a Realidade
Na Semana passada foi
realizado o Retiro Espiritual das
Dorcas, no Hotel Don’Ana, com
uma boa presença das senhoras
que compõem este ministério.
O tema abordado foi
“Mulheres de Deus Enfrentando
a Realidade”, com os Estudos
Bíblicos sendo desenvolvidos
em três etapas:
1 - Por que precisamos enfrentar
a realidade?
2 - Como sarar as feridas deixadas pelas situações difíceis da vida.
3 - Agora é hora de projetar o futuro, planejando com confiança e
esperança.
Todas as manhãs, logo cedinho, as senhoras se reuniam em seus apartamentos para o momento devocional. Ali elas liam a Bíblia, comentavam
o texto e oravam. Foram momentos preciosos de intensa comunhão no
Senhor Jesus Cristo, e de preparação espiritual para cada dia do retiro.
Depois do Devocional nos apartamentos, havia o delicioso café
da manhã do Hotel Don’Ana. Era muito empolgante testemunhar as
senhoras no salão do hotel, cantando alegres corinhos e orando, antes
das refeições (nunca houve tanta alegria e espontaneidade de cânticos
e alegria nas filas das refeições como no Retiro Dorcas).
A seguir havia as reuniões no auditório, onde os cânticos de louvor
a Deus e os Estudos Bíblicos aconteciam e ecoavam por boa parte do
hotel. Geralmente as reuniões da manhã terminavam por volta das 10
horas, o que proporcionava um excelente tempo para ser aproveitado
com edificantes conversas, na praia e na piscina.
Pontualmente, ao meio-dia, acontecia a alegre fila do farto almoço
self-service que só o Hotel Don’ana sabe proporcionar aos seus hóspedes. Podíamos sentir o carinho dos funcionários do hotel (quase
todos são nossos irmãos em Cristo).
A tarde começava com as plenárias (as reuniões administrativas do
Ministério Dorcas). Sempre bem simples e objetivas, terminavam cedo,
dando mais oportunidades para desfrutar de lazer e comunhão (haja caminhadas pela praia e piscina). Era gratificante ver as senhoras sentadas
ao redor da piscina, algumas conversando, outras rindo, enfim, aproveitando os bons momentos livres para um bom lazer e descontração.
Depois do jantar, tínhamos os nossos cultos. Louvores, testemunhos e
estudos bíblicos faziam parte dessa parte especial da programação. E, antes do repouso das guerreiras, era a hora do social, em que as brincadeiras
e as dinâmicas predominavam com muita alegria e riso. Uma bênção!
As nossas irmãs do Ministério Dorcas estão de parabéns! Foram
ricamente abençoadas, e o SENHOR Deus lhes deu um Retiro Espiritual inesquecível. Foi uma graça de Deus pelo ano difícil, mas de
muitos frutos na obra do Senhor.

As fotos do Retiro das Dorcas estão no nosso site: cristoevida.com

TEOLOGIA DE MISSÕES
A FAMA DO POVO DE DEUS
“Todas as nações vos chamarão felizes,
porque vós sereis uma terra deleitosa,
diz o SENHOR dos Exércitos”
Malaquias 3:12

A visão que o mundo passou da cultura judaica, sob o ponto de
vista social, foi sempre de um povo egoísta, agiota, movido pela avareza e não por atos de benignidade. As grandes fortunas da Europa
no século passado e mesmo em épocas anteriores nas regiões da
Ásia e da África estavam nas mãos dos judeus. Eles, dispersos entre
nações, trabalharam muito, sempre economizando para os momentos
difíceis, foram acumulando riquezas que, por certo, também provinham das bênçãos do SENHOR. Como eram perseguidos e muitas
vezes impedidos de possuir terras, tornaram-se hábeis joalheiros
(um bem fácil de guardar, valioso e de transporte rápido em caso
de fuga). Ficaram ricos como hábeis financistas, donos de bancos,
negociadores de títulos e empréstimos. Por isso, foram motivo de
diversas perseguições, por parte dos governantes dos países onde
se instalavam, primeiro por achá-los responsáveis pela exploração
dos seus conterrâneos, pois, enquanto eles cresciam, os nativos empobreciam. E, em segundo lugar, para simplesmente se apossarem
de suas fortunas, como recentemente, no século passado, Hitler fez
na Alemanha , Polônia, Rússia e França.
Mas não era isto que o Senhor desejava para o seu povo. Não
era esta a fama que o SENHOR Deus queria para Israel. E o Diabo
e os inimigos de Deus souberam muito bem explorar esse marketing,
fazendo dos judeus caricaturas de avarentos e exploradores, em
filmes, livros e revistas. Todavia, quando o SENHOR escolheu Israel
como Seu povo, Seu santo propósito era para Israel ser uma bênção
para as nações (“Sê tu uma bênção, em ti serão abençoadas todas
as famílias da terra” - Gênesis 12:1-3).
Ao dar a Israel a Sua Lei, Deus queria que as nações observassem
a Sua bênção e, da mesma forma, desejassem ser povo daquele Deus
maravilhoso que guia os que são dEle com sabedoria (Deuteronômio
4:5-8). Deus queria ser manifestado graciosamente através do Seu
povo, por isso é que os fez sacerdotes reais para que proclamassem
com suas vidas e pregação as virtudes do SENHOR Deus (Deuteronômio 7:6 e 14:2). Mas Israel, por sua rebeldia e falta de confiança
em Deus, se enveredou pelo caminho de confiar em sua própria força
e sabedoria. Por desprezar os mandamentos de Deus e dar seus
jeitinhos de sobrevivência, ganhou uma má fama – uma reputação
que não faz justiça à glória de Deus sobre eles.
Uma pergunta nos provoca uma séria aplicação: Hoje nossa vida
glorifica ao Senhor Jesus Cristo, testemunha do valor que Ele pagou
para nos salvar, por ter derramado Seu sangue, entregando-se completamente para a nossa redenção e para nos fazer Seu povo?
Devemos ser o que somos: povo de Deus que proclama as virtudes dAquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa
luz (1 Pedro 2:9).
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MISSÕES
OREMOS PELA ÍNDIA
Kapil Sahoo, missionário da Gospel for Asia, continua a pregar a
Palavra de Deus mesmo com a esposa Harshini e seu filho de dois
anos de idade em risco. Ele trabalha entre os não alcançados em
Maharashtra, na Índia. Realiza um trabalho de evangelismo pessoal,
visitação em casas e distribuição de materiais. Também lidera orações
e reuniões ao ar livre.
Em julho, seu ministério chamou a atenção dos extremistas locais
anticristãos. Em princípio eles o alertaram para que não evangelizasse
mais. Depois, as ameaças transformaram-se em ações concretas,
uma vez que os extremistas pegaram Kapil e Harshini juntos num dia
e os agrediram. Poucas semanas depois, Kapil estava a caminho para
liderar uma reunião quando extremistas o atacaram novamente. Dessa
vez eles o agrediram com mais violência. Kapil conseguiu escapar
e então tentou dar queixa na polícia sobre o incidente. Mas a polícia
se recusou a acatar a denúncia e
ainda o aconselhou a parar com
a evangelização, e que ele permanecesse em sua casa e a não
pregasse mais nas praças.
Pouco tempo depois, Kapil começou a receber ameaças por telefone do grupo extremista. Apesar
da oposição, Kapil não quis recuar
ao chamado de Deus. Ele continua
a compartilhar o evangelho com as
pessoas nessa área.

MOTIVOS DE ORAÇÃO

1 - A Índia abriga a segunda maior
população do globo, com um bilhão de habitantes. Por volta de 2050,
é provável que a Índia ultrapasse a China e se torne a nação mais
populosa do planeta, com mais de 1 bilhão e meio de pessoas. Oremos
pela Índia, que vive em conflitos entre hindus e muçulmanos, e ambos
perseguindo os crentes, as igrejas cristãs e os missionários.
2 - Dos mais de 30 milhões de cristãos (3% da população), cerca de
16 milhões são protestantes ou pertencem a igrejas independentes,
e 14 milhões são católicos. O crescimento da igreja tem despertado
perseguições por parte de militantes hindus e muçulmanos, mas
mesmo assim a evangelização tem colhido seus frutos. Estima-se
que por volta de 2050 o número de cristãos no país seja superior a
250 milhões, o equivalente a cerca de 16% da população. Oremos
pelos diversos ministérios evangelísticos e pelo crescimento espiritual
firme e bem doutrinário das igrejas.
3 - A Índia sempre foi uma nação extremamente religiosa e milhares
de deuses são por adorados em todo o país. O hinduísmo representa
a maior parte da população do país, abrangendo 82% dos indianos.
O islamismo é a religião de cerca de 12% da população, enquanto o
número de cristãos é de aproximadamente 3% da nação.
4 - Líderes da Gospel for Asia em Maharashtra pedem orações para
Kapil, para que ele seja fortalecido diante das ameaças. Peça pela
segurança de Kapil , Harashini e seu filho. E que o trabalho realizado
por eles frutifique cada vez mais.

MISSÕES

CONHECER E ORAR PELA FASE
CALEBE DO PROJETO ISRAEL
•

•

MÊS DE DEZEMBRO
1º Dia - 17 » Pr. José Nogueira e Roberto passarão o dia em São Paulo,
onde pretendem conhecer a sede da Missão Brasileira Messiânica.
2º Dia - 18 » Embarque para Europa. Farão conexão para o Egito.
3º Dia - 19 » Viagem para Cairo, no Egito.
4º Dia - 20 » Excursão às pirâmides do Egito, no deserto do Saara, e
a exploração do interior de uma delas. Visita ao local que, segundo
a tradição, José e Maria se refugiaram, por ocasião da perseguição
de Herodes - Mateus 2:13.
5º Dia - 21 » Será feito todo o trajeto do Êxodo - do Egito, passando
pelo Mar Vermelho e o percurso pela Península do Sinai. Serão vistos
locais citados na Bíblia, como Mara (lugar das fontes amargas) - Êxodo
15:23-27. Ao sul do Sinal, chegar-se-á ao Monte Horebe (chamado
também na Bíblia de Monte Sinai e Monte de Deus), onde Deus entregou as Tábuas da Lei - Êxodo 31:18. À meia-noite será iniciada a
escalada de 4 horas do Monte Sinal por voluntários.
6º Dia - 22 » Viajaremos pela Península do Sinai, chegando a Israel pela cidade de Eilat, que é chamada na Bíblia de Ezion-Geber
(Números 33:35), que significa “espinha do homem forte”, onde nos
tempos de Salomão havia um porto (1 Reis 9:26). Seguiremos pelo
Neguev, deserto da Judéia, passando na área de Sodoma e Gomorra
(Gênesis 19:24-25). Haverá um tour pelo Mar Morto. Passando pelo
rio Jordão, chegaremos a Jericó - a primeira cidade conquistada por
Josué - Josué 2:1.
7º Dia - 23 » Visitas ao norte de Israel, região da Galiléia, onde Jesus
morou e iniciou Seu ministério. Locais como o Monte das BemAventuranças (Mateus 5), Cafarnaum (onde Jesus curou a sogra de
Pedro - Mateus 8:5-15), e o Mar da Galiléia, chamado também de
Tiberíades - João 21:1-14.
8º Dia - 24 » Viajaremos para a região da Judéia (centro-sul de Israel).
Saindo de Caná da Galiléia (onde Jesus realizou o primeiro milagre João 2:1-12), passando por Nazaré (Lucas 1:26), chegaremos ao Vale
Megido (Armagedom - local profético em que ocorrerá a batalha entre
Cristo e as forças do Anticristo - Apocalipse 16:12-16 e 19:11-21). Ali
o profeta Elias desafiou os 450 profetas de Baal - 1 Reis 18:20-40.
Visitaremos Tel-Aviv e chegaremos a Jerusalém. À noite iremos a
Belém, cidade onde nasceu Jesus.
9º Dia - 25 » Reservaremos nossas manhãs para visitarmos os locais
históricos de Jerusalém: Jardim do Getsêmani, Monte das Oliveiras
(de onde Cristo foi assunto ao céu e pisará por ocasião de Sua Segunda Vinda). E à tarde vamos procurar conhecer Ramla - cidade
onde se estabelecerão os Kedoshim em 2009.
10º Dia - 26 » Dedicaremos a manhã para a conhecer os
locais históricos de Jerusalém (Muro das Lamentações,
a esplanada do Templo - local em que foi construído o
Templo de Salomão e hoje há uma mesquita muçulmana). À tarde vamos nos dedicar ao conhecimento das
condições de vida em Israel.
11º Dia - 27 » Retorno ao Brasil, de Tel-Aviv, Europa
e São Paulo
12º Dia - 28 » Chegada em Guarulhos - SP.
E vinda para Fortaleza.

N otas & Notícias

Agenda de Janeiro
Os seminaristas Victor Bruno, Ciro e Janeide
desenvolverão trabalhos na Congregação
do Araturi. Irão se reunir com o Pr. Joaquim
(responsável pela Congregação) e com o irmão
Bonifácio (responsável pela programação de
sábado à noite) para um planejamento.
Assis e Rafael trabalharão na Igreja-sede,
conforme a agenda de janeiro de 2008.
Primeira Semana
03 a 06 (quinta-feira a domingo)
XXI CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA:
Grupo Grão de Mostarda (Envio dos Kedoshim
para a Segunda Fase do Projeto Israel: Fase Êxodo).
07 (segunda-feira) Koinonia: Pr. Luiz Lindolfo
09 (quarta-feira) TOM: Pr. Joaquim Vieira
12 (sábado) Culto de Ações de Graça pelos 20 anos
de Ministério Pastoral do Pr. José Nogueira na IBF Cristo
é Vida (1987-2007) - Responsável: Pr. Joaquim Vieira
Segunda Semana
13 (domingo) EBD - Assembléia Ordinária da Igreja:
Relatórios Financeiros (Igreja e Missões)
e Orçamentos para 2008 (Igreja e Missões).
Culto: Assis Nogueira
14 (segunda-feira) Koinonia: Pr. Joaquim Vieira
16 (quarta-feira) TOM: Pr. Luiz Lindolfo
17 (quinta-feira) Mocidade - Filme “Paulo de Tarso”: Rafael
18 (sexta-feira) Mocidade - Filme “Cinzas da Guerra”: Assis
19 (sábado) Culto de Ações de Graça pela Formatura
do Tiago: Pr. José Nogueira.
Terceira Semana
20 (domingo) EBD - Devocional: Pr. Luiz Lindolfo
Classe de Adultos: Mota
Culto: Rafael
21 (segunda-feira) Koinonia: Pr. Joaquim Vieira
23 (quarta-feira) TOM: Rafael
26 (sábado) Culto de Ações de Graça pela Formatura
da Lady: Pr. José Nogueira.
Quarta Semana
27 (domingo) EBD - Devocional: Rafael
Classe de Adultos: Mota
Culto: Assis
28 (segunda-feira) Koinonia: Pr. Joaquim Vieira
30 (quarta-feira) TOM: Pr. Luiz Lindolfo
02/02 (sábado) Mocidade - Celebração do Mês de Janeiro:
Liderança da Mocidade
03/02 (domingo) EBD - Devocional: Assis
Classe de Adultos: Giuvan
Culto - Celebração da Ceia do Senhor: Pr. José Nogueira
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