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AS TRÊS ÁRVORES
(Colaboração de Hugo Lima)

Três árvores conversavam na floresta sobre os seus sonhos
e futuros.
A primeira disse que, ao ser cortada, queria transformar-se
numa lindíssima Caixa de Jóias e sentir-se importante em conter
dentro de si os mais ricos tesouros que o mundo conhecesse.
A segunda disse que, ao ser cortada, queria transformar-se
num belo e famoso navio e transportar os mais importantes reis
e príncipes.
A terceira disse que não queria ser cortada, queria crescer e
crescer em direção ao céu a ponto de tocar em Deus.
O tempo passou e as três foram cortadas.
Muito tempo depois, encontraram-se no “Paraíso Celestial
das Árvores”, e, conversando, perguntaram o que havia acontecido a cada uma.
- Você se transformou numa linda Caixa de Jóias? – perguntou
a segunda à primeira.
- Não – disse a amiga. – Não foi isso que me aconteceu.
Eu me transformei uma cocheira, mas sabe que vivi grandes
emoções? Um dia um casal com um recém-nascido entrou na
estrebaria em Belém, onde me guardavam. Eles repousaram
a criancinha sobre mim. Naquele exato momento, senti que
abrigava a maior de todas as jóias!
- E você? – perguntou a primeira à segunda – Você se transformou num grande navio e transportou os mais importantes
reis e príncipes?
- Não! Da minha madeira fizeram uma singela canoa de
pescadores. Mas sabe que também tive grandes emoções? Um
dia estávamos no meio de uma grande tempestade, quase indo
a pique, e um moço muito bonito levantou-se e disse: “Águas
e ventos, serenai!”. De repente, as águas e os ventos se acalmaram. Pensei: Quem será este que até o mar e o vento lhe
obedecem? Deve ser o maior de todos os reis!
- E você, o que lhe aconteceu? – perguntaram à terceira
árvore – cresceu o tanto quanto queria?
Ela lhes respondeu: Não. Eu fui cortada para uma finalidade
triste. Fui transformada em uma cruz, e um dia pregaram em mim
um homem que dizia que seu reino não era deste mundo. Sabe
que, naquele momento, eu vivi uma emoção incrível? No exato
momento em que cravaram as mãos daquele homem em mim,
naquele momento eu senti que toquei em Deus”.
(Autor desconhecido)
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ESTUDOS NO LIVRO DE JOSUÉ
Várias Lições - Josué 5

É maravilhoso como o SENHOR Deus se revela a nós através
das páginas da Bíblia Sagrada, a Sua Palavra. É por isso que o
Salmo 138:2 expressa o valor da Bíblia Sagrada de forma tão contundente: “E louvarei o Teu Nome por causa da Tua misericórdia e
da Tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o Teu Nome e a
Tua Palavra”
O capítulo 5 de Josué é típico. A riqueza deste trecho nos surpreende do começo ao fim. Vamos extrair dele suas variadas e
ricas lições.
“Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus,
que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente,
e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar,
que o SENHOR tinha secado as águas do Jordão,
de diante dos filhos de Israel, até que passamos,
desmaiou-se-lhes o coração,
e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel.”
Versículo 1
O trecho começa com a descrição da reação dos povos. Eles
ouvem o que o SENHOR Deus fizera através do Seu povo, e tremem.
Mas, não se submetem a esse grandioso Deus. Ao contrário disso,
como veremos mais à frente, eles pensam em coligações para lutar e
destruir o povo de Deus. Suas mentes não raciocinam em termos de
rendição, de rogar misericórdia, de depor armas e suplicar o perdão
gracioso de Deus. Raciocinam em termos de revolta, de fugir desse
Deus, e de alguma forma vencê-lO.
Não é assim que os homens que desprezam a Palavra de Deus
ainda hoje fazem? Os inimigos do povo de Deus, opositores do
Seu Reino, e adversários dos projetos de Deus ainda continuam
na mesma tola tática.
“Disse mais o SENHOR a Josué: hoje revolvi de sobre vós
o opróbrio do Egito: pelo que o nome daquele lugar
se chamou Gilgal, até o dia de hoje”
Versículo 9
Durante a peregrinação dos 40 anos pelo deserto do Sinai, eles
não haviam obedecido a ordem de Deus para circundar os filhos.
Esta ordenança, ensinada desde os tempos de Abraão (Gn 17:4) e
estabelecida na Lei Mosaica (Ex 4:24), era o sinal externo de que
eles pertenciam ao SENHOR. Portanto, não poderiam entrar na
Terra Prometida em desobediência e sem a sua identificação com
Deus. É por isso que em Gibeate-Arlote (Monte dos Prepúcios),
versículo 3, eles obedecem ao seu Senhor e Rei YAHWEH. O local,
onde colocaram as 12 pedras do leito do Rio Jordão, e em que se
estabeleceu o primeiro acampamento em Canaã, foi chamado de
Gilgal. Deus explica o nome. Seria para ser lembrado como lugar
onde Deus removeu a vergonha deles. Depois de mais de 400 anos
escravizados no Egito, agora eram livres. Livres, como povo de Deus,
para obedecer e servir ao seu SENHOR.

KOINONIA - ASSUNTOS DE ORAÇÃO
1 - Ações de Graça: Pelas conversões de domingo e terça-feira
(Alexandre, esposo da Cristina). Pela melhora da Ana Hércia: problema de infecção urinária. Pelos que têm-se colocado a disposição para
fazer discipulados. Pelo acerto da viagem do Pr. Nogueira a Israel
(22/05). Pelo Informissões Especial. Pelo novo trabalho do Alexandre
Aquino no Ministério da Saúde. Pela cirurgia do Kelson. Pela alta da
Sulamita: sinusite e virose. Pela boa viagem do Luciano.
2 - Oremos: Pela reconciliação do Kim (marido da Suely). Pelo
casal Alex e Regina (tia da Glaudiane) com problemas matrimoniais.
Pelos frutos do Projeto Ilha da Fantasia. Pelo Paulinho, no Paraná,
pela conversão da esposa. Pelo projeto do Luciano (oficina), e pela
cirurgia de refluxo da Helena. Pelo casamento de Arlene e Vinícius
(12/07). Pelo Pr. Nogueira como síndico: administração e evangelismo.
Pela adaptação do pai da Liduína Teles no Centro Geriátrico. Pelo
Natanael: problemas nos ouvidos. Oremos pela EBEC.
3 - Oremos pela gravidez e parto da Ana Hércia e da Diana Karla.
Pelo ministério do Rômulo e Diana a frente do discipulado e a compra
de seu apartamento. 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). Pelas classes de crianças da Claudiana; e pela SEB da Linda e Mota. Pela liderança do Ciro à frente do
Evangelismo. Oremos pela Mocidade: Liderança e jovens.
4 - Por nossos irmãos que estudam/trabalham fora: Lucy (Mulungu) e Josiel (Maracanaú), Natan (Sampa) e Sara (Belém), Átila
(Sobral), Marcos (Goiânia), Vítor Bruno e Ladynha (Crato), Rômulo
(Jaguaribe), João de Deus (Maceió), Cristina Mônica (Cáceres), Ícaro
(S. J. dos Campos), Ariane e Linhares (Mossoró). Roberto Kedoshim
e família (Sampa e Salto Grande). Oremos pelo Bruno (do Ripardo):
por uma decisão por Cristo. Pela conversão do Bebeto (Marlúcia) e
do Francisco (Catarina). Pelo Ednardo (vizinho da Linda): drogas.
Oremos pelo CBD.
5 - Oremos pelo Projeto de Construção da nossa Fortaleza Batista
Fundamentalista. Oremos pelo Leonardo (12 anos): fará cirurgia neurológica. Oremos pelo Igor, da Lena: por uma decisão por Cristo. Pela
viagem da Marly e Samuel da França. Pelos trâmites finais da Causa
Trabalhista do Júnior. Pela construção da casa da Paula e Lívio. Pela
cirurgia do Júlio César (joelho) e da Eriedna (válvula). Pelo estágio do
Pr. Luiz e Glória: Araturi (abril). Oremos pelo Coral Cristo é Vida.
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“... mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará
forte e ativo (fará proezas)”

Daniel 11:32b
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MISSÕES

250 MILHÕES DE CRISTÃOS
PERSEGUIDOS NO MUNDO

Grupos de direitos humanos têm apontado que a perseguição
religiosa está em elevação em todo o mundo, especialmente nos
países islâmicos.
No dia 16 de janeiro último, em que os Estados Unidos comemoraram o Dia da Liberdade Religiosa, o Instituto de Religião e
Democracia divulgou uma declaração, indicando que “milhões
são discriminados, agredidos, torturados, presos e mortos por
seguirem Jesus Cristo ou porque são membros de outras minorias
religiosas”.
O presidente dos EUA George Bush, que ano passado determinou que o dia 16 de janeiro passasse a ser o Dia da Liberdade
Religiosa, pediu que os americanos “continuem a divulgar a importância da liberdade de religião dentro do país e fora dele”. A data
foi escolhida para comemorar o dia em que o estatuto da Virgínia
para Liberdade Religiosa, de autoria de Thomas Jefferson, se tornou
lei, em 1786.
Perseguição aumentou em 2007
De acordo com um relatório recente da Release International,
estima-se que, em 2008, 250 milhões de cristãos são perseguidos.
O grupo, com sede no Reino Unido, afirmou que a maior parte da
perseguição acontece em países onde predominam o islamismo,
o comunismo, o hinduísmo e o budismo, ressaltando que “a perseguição cresce mais rápido no mundo islâmico”.
“Os governos até dos mais moderados países muçulmanos
freqüentemente falham em assegurar os direitos de suas minorias
cristãs”, sustenta a Release International. “Os abusos cometidos
contra os cristãos incluem seqüestros, conversões forçadas, prisões,
destruição de igrejas, torturas, estupros e execuções”.
Países que mais perseguem os cristãos
e violam os Direitos Humanos
A Comissão dos EUA para Liberdade Religiosa Internacional foi
estabelecida pelo Ato de Liberdade Religiosa Internacional de 1998.
A comissão independente apresenta, a cada ano, uma lista de países
que violam a liberdade de religião. Aqueles que são designados
como “países de preocupação específica” são passíveis de sofrer
sanções e outras ações por parte do governo dos EUA.
Atualmente, a lista inclui, entre outros países, Arábia Saudita, China, Irã, Burma, Coréia do Norte, Sudão, Eritréia e Uzbequistão.
(Fonte: Spero News. Tradução: Cristina Ignacio, PortasAbertas.org.br)

MISSÕES

EPÍSTOLA DO
ROBERTO KEDOSHIM
PARTE I - O CURSO DE HEBRAICO
Assim que terminou a aula de ontem, liguei para
a Verônica e comentei: “Esta aula já valeu a mensalidade!”. Estou
ainda sondando terreno, observando o modus-operandi dos judeus,
vendo como eles reagem diante das situações. A Casa de Cultura de
Israel (como toda instituição judaica) cruza dados. Indiscutivelmente
os dados da minha “ficha” foram encaminhados para o setor de segurança. Entrando em Israel todas as informações são cruzadas. Mas,
voltando à aula de ontem: A morá (professora) chama-se Chava e
é judia. Ontem tivemos uma aula sobre o Seder do Pessach. Todos
os detalhes foram explicados, com cada palavra sendo escrita em
Hebraico cursivo, e com observações paralelas das tradições oriundas
da Midrash. Na quarta feira da outra semana (16 de Abril) teremos
um Seder de Pessach didático. O Natan irá comigo. Espero poder
fotografar e mandar para vocês o registro.
Pela primeira vez, a questão do cristianismo foi abertamente discutida em sala de aula. Uma aluna perguntou se a travessia do Mar
Vermelho era literal ou figurada. A resposta veio através de pergunta:
“A ressurreição de Jesus foi literal ou figurada?”. Até aí, tudo bem,
uma aplicação do tipo “é uma questão de fé para vocês da mesma
forma que é uma questão de fé para os judeus a travessia do mar”.
Mas, não foi essa a aplicação, na seqüência a morá foi enfática: “A
travessia é um fato histórico inquestionável! A ressurreição de Jesus
é um fato histórico inquestionável!”. Quase me saiu dos lábios um
sonoro Aleluia.
PARTE II - O CURSO DE MISSÕES JUDAICAS
As aulas da MBM são muito boas. Principalmente as da dupla Darci
e Dirceu. O professor de Súmula Judaica (Romualdo) é bem jovem e
trabalha o básico. Para quem tem embasamento, como eu e três ou
quatro outros alunos, acaba sendo elementar. Mas, temos que levar
em consideração todo o grupo. Quando ele coordena visitas de campo,
é jóia. Conhece os escaninhos dos bairros judaicos e isso é ótimo.
Estou, no momento, empenhado nos trabalhos. Alguns são bimestrais
(entrega do primeiro em 22 de Abril: ore por isso) e o outro é para ser
entregue em Outubro. Espero que saiam bons trabalhos.
PARTE III - SALTO GRANDE
A Verônica e as crianças se adaptaram bem. Vem aí o frio. O
problema é a falta que o convívio com a nossa igreja tem feito. O
pastor da IPI é muito bom. Tem apenas 24 anos, dirige sua primeira
igreja e pegou uma estrutura formada de famílias dos pioneiros da
igreja na cidade (o trabalho de mais de 80 anos). Ou seja, ele está
até se saindo bem. O que incomoda mesmo é o louvor. Som muito
alto, corpos balançantes (embora sem danças) e predominância de
corinhos. O pastor esteve em nossa casa, tivemos uma boa conversa
sobre nossas posições. Montei um CD com nosso Pacto, confissão
de fé e a forma como os cultos se dão em nossa igreja. Aproveitamos
para falar da Separação eclesiástica.
Concluindo, esta é uma resenha dos últimos dias. Vamos nos
preparar agora para as viagens. Falamos sobre isso nas próximas
trocas de mensagens.

N otas & Notícias

Chá de Cozinha de Arlene e Vinícius
No sábado, dia 26, às 19 horas (durante a Mocidade), realizaremos o Chá de Panela de nossos irmãos Arlene e Vinícius. Eles
são novos-convertidos.) Vinícius fez o papel do Gadareno na Ilha da
Fantasia, e a Arlene representou a irmã da Beth Jefferson no Episódio
V – Vingança, da Ilha da Fantasia.
Acho que teremos, além das coisas sérias, muito pano para manga
das brincadeiras do Jorge e Raquel.

Vigília de Oração
Na quarta-feira, dia 30 de abril, vamos ter uma Vigília de Oração.
Como o dia 1º de Maio é feriado (quinta-feira), vamos começar às 21
horas e ter variados grupos de oração e estudos. Nosso intuito inicial
é irmos até a madrugada. Mas, cada um poderá fazer seu próprio
horário e conforme as suas condições e disposição.

Viagem a Israel
O Projeto Calebe (visita do Pr. José Nogueira e Roberto Kedoshim
a Israel) teve uma mudança de estratégia. No plano inicial, os nossos
espias iriam juntos conhecer o campo missionário israelense. Contudo,
devido aos cancelamentos dos pacotes da Agência de Viagens, ficou
inviável por questão de datas a viagem conjunta. Assim, o Pr. José
Nogueira irá em maio, e o irmão Roberto Kedoshim visitará Israel em
julho (período de férias da MBM e do Curso de Hebraico).
Oremos por essas viagens e por relatórios alvissareiros!

Retiro EBEC
Nos dias 24 a 27 de julho, haverá um Retiro das Escolas Bíblicas
de Evangelização de Crianças (EBEC’s). As EBECs da Barra do Ceará, Henrique Jorge, Sítio São João, Pecém e Araturi participarão desse
nosso primeiro grande encontro de edificação e evangelismo.
Maiores informações com a Paula e o Lívio Rafael.

AGENDA DE MAIO
Dia 01 » 18 horas: Chá de Baby da Ana Hércia.
(quinta-feira)
Dia 03 » 19 horas: Encontro com os Casais
(sábado) (paralelo à Mocidade)
Dia 04 » 9 horas (EBD): Dia das Primícias - Batismo,
(domingo) Ceia do SENHOR, Doação de Alimentos
para o Ministério Dorcas (Ação Social).
Dia 10 » 18 horas: Encontro com os Namorados
(sábado) (antes da Mocidade)
Dia 17 » 18 horas: Encontro com os Noivos
(sábado) (Antes da Mocidade)
Dia 18 » EBD e Culto - Celebração dos 60 anos de Fundação
(domingo) do Moderno Estado de Israel
Dia 20 » Viagem do Pr. José Nogueira a Israel
(terça-feira)

