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A FESTA
DA PÁSCOA
Ora, o SENHOR falou
a Moisés e a Arão na
terra do Egito, dizendo:
Falai a toda a
congregação de Israel,
dizendo:
Ao décimo dia deste
mês tomará cada um
para si um cordeiro,
segundo as casas dos
pais, um cordeiro para
cada família.
O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, o qual
tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até
o décimo quarto dia deste mês; e toda a assembléia da
congregação de Israel
o matará à tardinha.
Tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambos os umbrais
e na verga da porta, nas casas em que o comerem.
E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com
pães asmos;
com ervas amargosas a comerão.
Assim pois o comereis: Os vossos lombos cingidos,
os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão; e o
comereis apressadamente; esta é a páscoa do SENHOR.
Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei
todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens
como dos animais; e sobre todos os deuses do Egito
executarei juízos; Eu sou o SENHOR.
Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que
estiverdes; vendo Eu o sangue, passarei por cima de vós,
e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando
Eu ferir a terra do Egito.
Êxodo 12:1,3, 5-8, 11-13
A Festa da Páscoa tinha que ser comemorada no dia 14 do
primeiro mês. No dia 15 começava a Festa dos Pães Asmos.
Preciosa lição nos dá essa cronologia: Depois da salvação temos
a comunhão com Deus.
A Páscoa era uma festa de um dia: o cordeiro era oferecido
numa ação única, ilustrando a morte de Cristo - Romanos 6:10.
Quando João Batista viu Jesus, anunciou: “Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo” (João 1:29). João Batista
estava dizendo com aquele anúncio que Jesus era o cumprimento
da Páscoa de Israel. Ele é o nosso cordeiro da Páscoa.
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A Páscoa é o fundamento de tudo aquilo que veremos na festa
seguinte: Festa dos Pães Asmos. Pois, a seguir, eles, por sete dias,
deveriam comer pães sem fermento. Sete é, na Bíblia, sempre ligado
à perfeição. Mostra como devemos viver em comunhão com Deus
- 1 Tessalonicenses 1:9. O sangue era a porta segura que levava o
homem à comunhão com Deus. Nada adiantaria ter pães asmos em
casa, sem o sangue na porta. Não há comunhão com o SENHOR
enquanto não houver salvação.
Observemos a repetição da expressão: “nenhuma obra servil
fareis” (Levítico 23:7 e 8). Obra servil é o esforço humano – nada
disso seria aceitável a Deus. O homem teria que confiar na OBRA
de Deus, não em seus esforços.
Na Páscoa, o homem se alimentava do Cordeiro a fim de poder desfrutar da comunhão com o seu Deus (Êxodo 12:8). Nesta
ocasião, era lançado fora todo fermento, e a partir de então era
celebrado por sete dias o viver sem o fermento (pães asmos). Aqui
o fermento representa o pecado - 1 Corintios 5:7. Como os judeus
celebravam o término da Páscoa com os pães sem fermento, assim
também nós celebramos a nossa salvação com comunhão santa
com Deus - 1 João 1:9. Lembremo-nos de Romanos 6:1 a 4:
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado,
para que seja a graça mais abundante?
De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado,
nós os que para ele morremos?
Ou, porventura, ignorais que todos os que fomos batizados
em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo; para que,
como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai,
assim também andemos nós em novidade de vida.
Na Páscoa, ao comerem também aquelas ervas amargas, lembravam-se das amarguras da velha vida. Isto é algo que deve sempre
ser trazido à mente do cristão. Nossa velha natureza, com o nosso
pecado, custou a morte do Cordeiro de Deus. Esse amargor deve
provocar em nós o nunca deixar novamente sermos dominados pelo
pecado ou por nossa velha natureza - Colossenses 3:5.
Santificação significa nos separar de tudo que é mal e nos aproximarmos de Deus. Os crentes no Novo Testamento são chamados
de santos - 1 Coríntios 1:2. Isto só é possível pelo que Jesus Cristo
fez por nós. Cristo Se humilhou e entregou-Se a mais humilhante
morte, a fim de nos salvar. Mas, por isso mesmo, no plano salvífico
do SENHOR, Ele recebeu grande glória e exaltação - vejamos
Filipenses 2:7-11.
A nossa santificação depende dessa compreensão. O aspecto
significativo é nos humilharmos perante Deus, renunciando ao pecado
e a toda forma de maldade, para que Deus mais e mais nos revele
a Sua glória!
N otas & Notícias

NOSSA AGENDA
Dia 24/Mar » 19 horas: Encontro de Jovens Amigos de Israel - com o
(segunda) Pr. Reinhold Federolf - Mensagem: Um Vaso Escolhido.
Dia 29/Mar » 19 horas: Casamento da Paulinha e Karlos
(sábado)

Dia 06/Abr » 09 horas (EBD): Celebração da Ceia do SENHOR,
(domingo) Dia das Primícias e Doação de alimentos para
o trabalho social do Ministério Dorcas.
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– Pr. José Nogueira –

KOINONIA
ESTUDOS NO LIVRO DE JOSUÉ

O Poder do Invisível - Josué 4:1-11
Acompanhamos a travessia do povo de Israel, a pé enxuto, pelo
Rio Jordão. Mas, o que nos impressiona é o simbolismo que há neste
texto. Depois da grande maravilha realizada por Deus, Josué ordena, por duas vezes, que 12 pedras sejam retiradas do meio do rio e
colocadas lado a lado, de forma a erigir-se uma espécie de coluna,
um monumento celebrativo. O primeiro seria na margem direita do
rio, em Gilgal, à frente de Jericó, indicando que as águas haviam sido
vencidas, e o povo, enfim, entrara na Terra Prometida. A explicação
desse monumento está na seqüência deste capítulo, pois, quase no
fim, Josué expõe seu significado (Josué 4:20-22):
“E as 12 pedras, que tinham tirado do Jordão, levantou-as
Josué em Gilgal; e falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando
no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais: Que significam
estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel
passou a pé enxuto este Jordão”
O segundo monumento traz um simbolismo importante na forma
da Bíblia Sagrada apresentar o sentido de nossa vida. Foi construído
um monumento de 12 pedras dentro do próprio leito do rio. Logo, ele
não seria visível quando as águas voltassem ao seu curso, mas assim
mesmo fez Josué, conforme 4:9: “Amontoou Josué também 12 pedras
no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes
que levavam a arca do pacto; e ali estão até o dia de hoje” .
Não há registro bíblico a cerca de quanto tempo durou o monumento erigido em Gilgal. Mas, para o monumento erigido dentro do
rio, Deus diz que aquelas pedras ali estão “até o dia de hoje”. O simbolismo é tremendo. O monumento visível, com o tempo, desapareceu
da vista. Mas, aquele que era invisível, encoberto que foi pelas águas
que voltaram a rolar no leito do rio, permaneceu, e está lá até os dias
de hoje. Aquelas 12 pedras devem ainda estar ali, 3.400 anos depois.
Isto nos ensina, por exemplo, que as experiências invisíveis, porque
íntimas e interiores, são muitas vezes mais marcantes e permanentes
para nós do que as coisas que vemos. Aquilo que se percebe pela
fé, que vive no invisível, é o que nos amadurece e fortalece. É isso
que, na verdade, permanece. Por isso devemos reconhecer o poder,
sentido e significado da fé que “é a certeza de cousas que se esperam,
a convicção de fatos que se não vêem” (Hebreus 11:1). Somos salvos e
vivemos pela fé (Gálatas 3:11), portanto os que crêem em Deus, conforme Sua revelação na Bíblia Sagrada, vivem “vendo” sempre o invisível.
A realidade do Deus invisível e Suas promessas em Sua Palavra são
mais importantes do que as coisas que vemos e tocamos:
“Não atentando nós nas cousas que se vêem, mas nas
que se não vêem; porque as que se vêem são temporais
e as que se não vêem são eternas”
2 Coríntios 4:18
Por isso, aquele monumento “invisível” no meio do Rio Jordão tem
tanto significado. Ele representa a nossa esperança:
“Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê
não é esperança; pois o que alguém vê, como espera? Mas,
se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos”
Romanos 8:24-25

KOINONIA - ASSUNTOS DE ORAÇÃO
1 - Ações de Graça: Pelas conversões de domingo passado. Pelos
que têm-se colocado a disposição para fazer discipulados. Louvar a
Deus pelas bênçãos do ministério do Pr. Reinoldo entre nós. Agradeçamos ao SENHOR por nosso Coral Cristo é Vida – pela dedicação
e consagração dos irmãos. Louvemos ao SENHOR pelo Encontro de
Amigos da Chamada da Meia-Noite e dos amigos de Israel.
2 - Oremos: Pela conversão de Giovane e Mikaela. Pela conversão da família da Jaciele. Pela reconciliação do marido da Suely:
Kim. Pelos frutos do Projeto “Ilha da Fantasia”: pelos que fizeram
decisão e pelos que querem fazer um estudo bíblico. Pela saúde da
Edislândia (tireóide). Continuemos a orar pelo Paulinho, no Paraná,
pela conversão da esposa. Pelo projeto do Luciano (oficina) e pela
cirurgia de refluxo da Helena.
3 - Oremos pela neta da Dona Iolanda: Tátila. Pela Fatinha, irmã
da Lucinha, está com úlcera. Oremos pelo restabelecimento da Lucinha Marculayne. Oremos pelo casamento da Paula e Karlos (29/03).
Pela gravidez e parto da Ana Hércia (ela está com infecção urinária).
Pela Ilana (sobrinha da Ilzanir): por sua salvação e emprego. E pelo
Jefferson e Portela, desviados da Igreja Bíblica de Pajuçara. Pela
conversão dos pais do Mateus: Arcelino e Antônia. E conversão da
Jaqueline (esposa do Marden), e de sua irmã e marido (Daniele e
Digiórgio). Pela filha da Márcia (Libna): rebeldia. Pelas classes de
crianças da Claudiana; e pela SEB da Linda e Mota.
4 - Por nossos irmãos que estudam/trabalham fora: Lucy (Mulungu)
e Josiel (Maracanã), Natan (Sampa) e Sara (Belém), Átila (Sobral),
Marcos (Goiânia), Vítor Bruno e Ladynha (Crato), Rômulo (Jaguaribe),
João de Deus (Brasília), Cristina Mônica (Cárceres), Ícaro (S. J. dos
Campos), Ariane e Linhares (Mossoró). Orar pelo Brainer e Cleilson
(vizinhos do Danilo), pela conversão deles. Oremos pelo Bruno (do
Ripardo): por uma decisão por Cristo. Pela conversão do Bebeto.
Pela família do Élder. Oremos pela conversão do marido da irmã
Catarina (Francisco).
5 - Oremos por mais irmãos presentes na Koinonia. Pelo Informissões - Edição Especial. Pelo Projeto de Construção da nossa
Fortaleza Batista Fundamentalista. Oremos pelo Leonardo (12 anos):
fará cirurgia neurológica. Pelo Pedro Neto, sobrinho do irmão Lemos,
que fez uma cirurgia e seu caso é grave. Oremos pelo Igor, da Lena:
por uma decisão por Cristo. Orarmos pelo Júlio, esposo da Cristina,
que está se ausentando da igreja; Pelas invasões em frente da casa
do Nonato e Maria. Pela cirurgia do Kelson e do Mateus.
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“Assim, pois, como diz o Espírito Santo: Hoje se
ouvirdes a Sua voz , não endureçais os vossos
corações como foi na provocação do deserto.”
Hebreus 3:7-8

Informissões

I greja B atista F undamentalista C risto

é

V ida

Avenida K, 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: 500 cópias • www.cristoevida.com

MISSÕES

OREMOS PELO TURCOMENISTÃO

Foram anistiados quatro dos seis prisioneiros religiosos de consciência no Turcomenistão após jurarem lealdade ao Alcorão durante o
Ramadã, informou Agência de Notícia Forum 18 . Porém, um dos quatro, o pastor batista Vyacheslav Kalataevsky, que não aceitou a oferta,
permanece mantido sob custódia e pode ser deportado. “Nós estamos
preocupados porque há uma esperança mínima de que ele fique aqui”,
disse um dos membros da família do pastor ao “Forum 18”. “A família e a
igreja querem que Vyacheslav fique e ele quer ficar”, contou a fonte. Parentes dizem que a embaixada ucraniana também apelou às autoridades
turcomanas em favor de Kalataevsky para que ele receba autorização
para viver com a família no Turcomenistão.
Os três outros prisioneiros religiosos anistiados são Testemunhas
de Jeová que tiveram suas sentenças suspensas por se recusarem a
fazer parte do Exército, por questões de consciência religiosa. Nenhum
funcionário foi encontrado disponível para explicar ao “Forum 18” por
que não foram anistiados os outros dois prisioneiros religiosos e por
que Kalataevsky não pode voltar à família dele. Outra dúvida é por que
alguns dos prisioneiros anistiados tiveram que jurar lealdade ao Alcorão
e ao Ruhnama (Livro da Alma).
De acordo com o relato de um parente de Vyacheslav Kalataevsky,
o pastor é mantido em uma cela com outros 30 homens.”Colchões só
entram à noite e durante o dia os prisioneiros têm que sentar ou deitar
no chão de concreto frio. Eles são mantidos sem condições de higiene
e sem possibilidade de tomarem banho”.
Familiares pediram às autoridades permissão para trazer o pastor
batista para ficar com eles em Ashgabad, enquanto a aguardam decisão
sobre o futuro dele. “Mas o pedido foi recusado. Nós tentamos descobrir o
que acontecerá a ele. O serviço de imigração nos falou que o caso está no
Ministério de Assuntos Exteriores e no Ministério do Interior. Eles não nos
dão informações concretas”, disse um parente.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
1 - Oremos pelo Turcomenistão – um país que há pouco tempo era
oprimido pela URSS – negando-lhes a liberdade até de expressarem e
viverem a sua fé islâmica. Agora, porém, livres da opressão comunista,
eles oprimem e perseguem a minoria cristã. Oremos para que haja um
milagre ali e haja liberdade para os cristãos de lá.
2 - Oremos pelo pastor batista, Vyacheslav Kalataevsky, que ele seja
liberto e possa continuar morando no Turcomenistão e pregando a
Palavra de Deus.
3 - Oremos também pelos dois prisioneiros por motivos religiosos
que não foram libertos. Não se sabe quem são e por que não foram
libertados. Oremos por eles.
4 - Oremos pelos verdadeiros crentes que vivem no Turcomenistão e
pelos missionários que trabalham lá. Que o SENHOR lhes conceda
sabedoria e intrepidez para não se dobrarem diante das ameaças e
perseguições. Que eles permaneçam firmes na fé e que o SENHOR
Jesus Cristo os abençoe com muitos frutos.

MISSÕES
OREMOS PELOS
PERSEGUIDOS
POR CAUSA DA FÉ
“Lembrai-vos dos
encarcerados, como se presos
com eles; dos que sofrem maus
tratos, como se, com efeito,
vós mesmos em pessoa fôsseis
maltratados”
Hebreus 13:3
A cantora de música gospel da Eritréia, Helen Berhane, chegou na
última sexta-feira a um país europeu que lhe concedeu asilo político,
quase um ano depois de ser libertada. Inicialmente ela havia pedido asilo
ao Reino Unido, mas, devido à demora no processo, acabou buscando
refúgio em um outro país europeu, cujo nome não foi divulgado. Apesar
de não conseguir caminhar sem ajuda, por causa dos açoites sofridos
durante o período em que esteve presa, Helen e sua irmã sabiam que não
poderiam permanecer na Eritréia e fugiram para o Sudão em dezembro
de 2006. Ela se manteve discretamente em Cartum nos últimos 11 meses,
onde, tempos depois, pode se encontrar com a filha. O estado de saúde
de Helen é frágil, e ela necessita de cuidados médicos especiais.
Milhares de eritreus estão fugindo do país a cada mês, de acordo
com a ONG Christian Solidarity Worldwide (CSW). Em resposta a isso,
o governo da Eritréia vem executando publicamente qualquer pessoa
que seja encontrada ajudando os fugitivos. O homem que facilitou a fuga
da filha de Helen para o Sudão foi morto. Relatos de fontes locais dizem
que, depois da execução, o corpo dele foi colocado em um saco e sem
qualquer tipo de cerimônia, depositado na frente da casa do pai dele.
Helen Berhane, 32 anos, é uma dentre tantas pessoas perseguidas
na Eritréia por causa de sua fé. O caso dela ganhou ampla repercussão
internacional. No Brasil, ficou conhecido após o apoio da cantora Fernanda
Brum. Sabe-se que Helen Berhane passou longos períodos trancafiada em
contêineres e celas subterrâneas no acampamento militar de Mai-Serwa,
porque se recusou a assinar um papel retratando sua fé e prometendo não
participar mais de atividades relacionadas à igreja. Durante o dia, o calor
era sufocante e à noite, o frio era extremo. Ela era fazia parte da Igreja
Pentecostal Rema e foi encarcerada em maio de 2004, depois de lançar
um álbum de música gospel que foi muito bem recebido pelos jovens
cristãos eritreus. No início de 2006, Helen Berhane foi severamente espancada por um guarda e chegou a ser dada como morta. Como ela não
recebeu tratamento médico adequado, ainda possui sinais e seqüelas
dos maus tratos físicos que a deixaram incapacitada de andar.

INFORMISSÕES ESPECIAL

Estamos preparando a Edição Especial de nosso Informissões.
Solicitamos colaborações dos membros de nossa igreja
e evangelistas. Contamos com a sua cooperação.

