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AMAZING GRACE – O FILME
www.amazinggracemovie.com

William Wilberforce e
William Pitt são nomes
conhecidos de qualquer
inglês que tenha prestado um mínimo de atenção às aulas da escola
– e um dos méritos do
filme Amazing Grace
(Preciosa Graça) é
apresentá-los ao restante do público.
Amigos do peito
desde a universidade,
esses dois prodígios
do século XVIII chegaram ao Parlamento
britânico no início dos
seus 20 anos; aos 24,
Pitt se elegeu primeiro-ministro (não à toa
ganhou o apelido de
“O Jovem”, para diferenciá-lo de seu pai, de
quem herdou o nome e que também ocupara o cargo). Mas, em
vez de só fazer alguns discursos e conchavos, como era costume até então, decidiu fortalecer o cargo e implantar um projeto
político. Entre os itens prioritários de sua agenda estava banir o
tráfico de escravos, que a Inglaterra liderava, e ao qual ele não
podia se opor diretamente, já que a maioria dos parlamentares
tirava desse comércio, de alguma forma, sua fortuna.
Pitt convocou então Wilberforce para a tarefa, apresentando-o
a um grupo de religiosos que eram abolicionistas devotados e
convencendo-o a usar toda a sua invectiva, energia e extroversão
para pleitear uma lei contra o tráfico. Wilberforce acabou ficando
mais realista do que o rei: de 1787, quando iniciou a missão, até
sua morte, em 1833, pôs todo o resto de lado para trabalhar pela
abolição, erguendo um movimento que ecoaria, nas décadas
seguintes, em outros dois grandes centros escravagistas – os
Estados Unidos e o Brasil.
Amazing Grace é um desses filmes de época que os ingleses
fazem como ninguém: é convencional (até quadrado, seria possível dizer), mas meticulosamente bem estruturado e narrado, e
tem fartura daquele tipo de ator que floresce nas ilhas britânicas:
gente que sabe vestir uma meia até o joelho e envergar uma
peruca empoada sem que pareça estar numa festa a fantasia. »
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O galês Ioan Gruffudd, de Quarteto Fantástico, é o indominável
Wilberforce, que gostava tanto de abrir a cozinha de sua mansão
para os mendigos locais quanto de entreter figurões em seu salão.
O elegante e longilíneo Benedict Cumberbatch interpreta William
Pitt com um misto cativante de esperteza, secura e afeição.
Roteiro do Filme
O veterano Michael Gambon (o Alvo Dumbledore de Harry
Potter) dá um banho como o conservador que se passa para o
lado dos abolicionistas, e Albert Finney encarna de forma soberba
John Newton, um ex-capitão de navio negreiro que se arrependeu
de seus pecados, compôs o belíssimo hino evangélico Amazing
Grace e foi o mentor espiritual de Wilberforce.
Pitt e Wilberforce se opunham à escravidão por razões morais,
mas eram duas raposas que sabiam como qualquer outro político
usar lábia e artimanhas para chegar aonde queriam. A diferença
está, claro, no aonde ao qual eles queriam chegar.
A argumentação de Wilberforce, exposta em décadas de campanha junto ao público, sobre a inviolabilidade do conceito de que
todos os homens são iguais foi tomada de empréstimo em parte
pelo presidente americano Abraham Lincoln no ato de 1863 que
aboliu a escravidão – e praticamente na íntegra por brasileiros
como Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e o ex-escravo Luiz Gama,
que cumpriram no Brasil papel semelhante ao que Wilberforce
desempenhou junto aos ingleses.
Eis aí, portanto, o que há de mais inteligente e atual em Amazing Grace: a defesa que o filme faz da política como uma arena
não apenas possível, mas ideal, para o exercício da ética.
Como Wilberforce influenciou os abolicionistas
americanos e brasileiros
ABRAHAM LINCOLN (1809-1865):
O presidente americano durante cujo
mandato se desenrolou a Guerra de
Secessão – travada primordialmente
em razão do escravagismo sulista
– compartilhava a visão de William
Wilberforce sobre a imoralidade de
se possuir um outro ser humano e
citava o inglês em seus discursos.
JOAQUIM NABUCO (1849-1910):
O diplomata se inspirou no idealismo
de Wilberforce para organizar um
movimento que pressionou o governo brasileiro a aprovar leis como a
do Ventre Livre. Somada à pressão
britânica, a militância de Nabuco
contribuiu para determinar a abolição
da escravatura, em 1888.
Fonte: Artigo adaptado da Revista Veja,
num verdadeiro “elefante” de Balaão.

KOINONIA - ASSUNTOS DE ORAÇÃO
1 - Ações de Graça: Pelas conversões de domingo. Pelos que
têm-se colocado a disposição para fazer discipulados. Pelo livramento dos irmãos João de Deus e Sancha, no acidente de automóvel,
domingo passado. Agradeçamos ao SENHOR pela cura da Joelma
que não precisará mais de transplante de córnea. Pelo Chá de
Panela da Arlene e Vinícius. Pela bênção do tratamento da Ana
Jamile – filhinha de Zildânia e Jocélio. Pelo emprego do genro da D.
Fransquinha Aguiar. Pela melhora do neto da Ana, de 9 anos – que
tinha forte depressão.
2 - Oremos: Pela reconciliação do Kim (marido da Suely). 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. Pelos casamentos de Sancha e João de Deus
(14 de junho) e de Arlene e Vinícius (12 de julho). Pelo Pr. Nogueira
como síndico: administração e evangelismo. Pelo Hugo com problemas de pressão alta. Pela família da irmã France (a mãe da France
foi para a Glória Celestial, dia 16/04).
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 e
Florinda à frente do Evangelismo. Pelo batismo: dia 04 de maio.
Pela jovem Dalila, com dengue. Pelo irmão da Margarida: Adoniram
(teve um AVC).
4 - Por nossos irmãos que estudam/trabalham fora: Lucy (Mulungu)
e Josiel (Maracanaú), Natan (Sampa), 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).
Pelos resultados da biópsia da irmão Socorro. Pela quitação da casa
da irmã Graça Tabosa.
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. Pelos
trâmites finais da Causa Trabalhista do Júnior. Pela construção da
casa da Paula e Lívio. Pela cirurgia da Eriedna (válvula). Pelo estágio
do Pr. Luiz e Glória: Araturi (abril). Oremos pelas cirurgias e recuperação dos irmãos Bonifácio (gastro) e Dona Áurea (oftalmológica).
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“Não deixemos de congregar-nos, como é costume
de alguns; antes, façamos admoestações e tanto mais
quanto vedes que o Dia se aproxima”
Hebreus 10:25
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MISSÕES

Oremos pelo
Pr. Cosmo e
Família - Patacas
Expressamos nossa gratidão
pelo apoio em oração e por telefone nos momentos de enfermidade
pelos quais nossa família passou.
Agradecemos a Deus pela restauração da Sulamita e do Daniel. Foram realmente dez dias de muitos
sintomas fortes e debilidade física, mas Deus em Sua misericórdia
restaurou a saúde deles.
Deus está abençoando Sua igreja aqui em Patacas. Fizemos
agora um treinamento de Evangelismo Pessoal que chamamos de
“PROJETO ANDRÉ” (João 1:41,42) e desafiamos toda a igreja a
empenhar-se nesta tarefa de ganhar almas e temos o alvo de que cada
irmão faça pelo menos o Estudo Bíblico completo com uma pessoa
até o meio do ano. Daí partiremos para mais desafios. Faremos ainda
neste mês o mapa completo de Patacas para que possamos fazer um
levantamento, através do CENSO EVANGÉLICO que desenvolvemos,
da situação religiosa, população, etc desta localidade. Orem por isto.
Na parte de Edificação da Igreja, temos programações semanais: às
terças estamos estudando CRISTOLOGIA; quinta é o culto de Oração;
sábado: mocidade onde estamos desenvolvendo o tema NAMORO
CRISTÃO E PUREZA SEXUAL; na EBD às 16:30h no domingo estamos
estudando ESCATOLOGIA, e no culto à noite estudamos o livro de
Filipenses; nossa EBEC é feita aos domingos pela manhã.
Teremos nosso terceiro batismo no dia 27 de abril. Estarão sendo
batizados os seguintes irmãos: José Alan Menezes Falcão, Thais
Falcão da Silva, Joyce Souza Pontes, Caroline da Silva Araújo,
Francisco Joelinton da Silva. Na ocasião faremos um dia de lazer
com toda a Congregação num sítio aqui da localidade. Iniciaremos
com o batismo às 8:00h da manhã, um culto de ações de graça, e
depois a piscina ficará liberada para comunhão e lazer dos irmãos e
convidados. Se algum irmão desejar nos prestigiar com sua presença
será uma honra e alegria para nós.
Nosso PROJETER (Projeto para a compra de um terreno) já está
em andamento. Lançamos o desafio no mês de Março, abrimos uma
conta bancária no Banco BRADESCO e começamos a depositar.
Estamos vendendo lanches e também recebendo ofertas voluntárias para isto. Temos um alvo de R$ 20.000,00. Fizemos, então um
quadro com 1.000 quadrinhos de R$ 20,00 cada. Já conseguimos
16 quadrinhos, isto é temos depositado R$ 320,00. Orem para que
Deus possa nos dar as condições necessárias e as idéias corretas
para alcançarmos este alvo.
Já começamos a adquirir alguns bens para a Congregação e
designamos o irmão Elizeu de Almeida como Diretor de Patrimônio.
Temos um livro onde fazemos o registro de tudo o que ganhamos
ou compramos para a Congregação. Temos 53 cadeiras brancas
de plástico (doadas pelo Pr. Daniel), compramos uma caixa de som,
um microfone, compramos nesta semana dois ventiladores tufão de
parede, e outras coisas que aos poucos estamos adquirindo para o
andamento físico deste trabalho.
Agradecemos a Deus pela fidelidade dos irmãos aqui de Patacas
e pelo crescimento que podemos ver em suas vidas.
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Oremos pelo
Chifre da África
– Somália –
Perseguição
Muçulmana
A Somália, juntamente com
a Etiópia, Quênia e Dijbuti, formam o canto oriental da África,
região conhecida como o Chifre
da África. Ali também é um dos lugares mais resistentes, difíceis e
perseguidores do Evangelho de Jesus Cristo.
A Somália tem mais de 7 milhões de habitantes, sendo 99% formados de muçulmanos e apenas 1% de cristãos (é um dos poucos
lugares do mundo que a população cristã está em diminuição, mas isto
se deve às perseguições, assassinatos e a migração de cristãos para
outros lugares). A Somália vive um triste clima de anarquia e guerra
civil (mais de 75% dos adultos são analfabetos). Calcula-se que mais
de um milhão de somalis deixaram o país, tornando-se refugiados em
nações que os consideram também indesejáveis.
Se Satanás tem chifre (uma simbologia do Anticristo – a “besta”
de Apocalipse 13), ali, naquela região, podemos dizer que ele fincou
suas patas malditas, pois a situação é desesperadora de caos, fome
e violência.
Os missionários crentes trabalharam na Somália deste o Século
XIX, tendo sido formado algumas igrejas e centenas de convertidos.
Mas, em 1972 o governo confiscou os bens das igrejas e, em 1974,
expulsou os missionários estrangeiros. Contudo, em 1995 havia
mais 100 mil crentes na Somália – muitos provenientes de outros
países africanos, que entraram na Somália como refugiados, devido
às perseguições. Hoje, calcula-se que há poucos mais de algumas
centenas de crentes somalis. O cristianismo corre o risco de ser extinto
na Somália num futuro próximo.
Pedidos
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1 - O país é governado por líderes regionais que agem impune e violentamente.
Cada líder mantém sob controle uma
região específica e todos lutam entre
si a fim de obter mais poder. A capital
Mogadíscio é vítima também de violência. Em 1996, um cristão, convertido
do Islamismo, foi assassinado com um
tiro na nuca. Oremos por paz – para que Jesus, o Príncipe da Paz, possa
reinar naqueles corações.
2 - Grupos humanitários cristãos oferecem importante ajuda para melhorar
a qualidade de vida do povo somali. No entanto, muitos deles assumem um
alto risco ao atuar no país. Comboios têm sido atacados e seus equipamentos
confiscados. Alguns já foram ameaçados e mesmo mortos. Oremos por esses
irmãos que se sacrificam para a sobrevivência e salvação dos somalis.
3 - Converter-se ao cristianismo é o mesmo que fazer um convite aos
radicais para assassiná-lo. Todos os cristãos vivem sob severa perseguição e receiam pela própria segurança e a de seus familiares. Oremos por
sabedoria, discernimento e coragem.
4 - A igreja somali está quase extinta. Oremos pela reimplantação das
igrejas no país. Com apenas algumas centenas de cristãos somalis, é
necessário que o trabalho missionário seja recomeçado da estaca zero.
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Amazing Grace - O Filme - Dia 3 de Maio (sábado)

Você já ouviu o hino Amazing Grace (“Preciosa Graça”)? As palavras
”Amazing grace has set me free, to touch, to taste, to feel. The wonders
of accepting love have made me whole and real” (”Graça maravilhosa me
libertou, para tocar, saborear, sentir. As maravilhas do amor acolhedor me
fizeram pleno e real”) fazem parte da música evangélica mais tradicional
e conhecida dos EUA. Já foi gravada em mais de 1.100 discos e teve 972
arranjos diferentes. Seu autor é John Newton (1725-1807), um mercador
de escravos inglês que abandonou a profissão após se converter ao
cristianismo, aos 23 anos de idade.
Anos depois, ele uniu-se ao congressista abolicionista William Wilberforce para combater a escravidão na Inglaterra. A luta de Wilberforce no
Parlamento britânico para que o governo oficializasse o fim da escravatura
é o tema do filme ”Amazing grace”. Vale a pena conferir esse capítulo da
nossa história.

VIGÍLIA DE ORAÇÃO

Na quarta-feira, dia 30 de abril, vamos ter uma Vigília de Oração. Como
o dia Primeiro de Maio é feriado (quinta-feira), nosso intuito inicial é irmos
até a madrugada. Vamos começar às 21 horas e ter variados grupos de
oração e estudos.

DIA DA MÃES - Dia 10 de Maio - PECÉM

Faremos um imperdível passeio como justa homenagem às mães.
O passeio incluirá ônibus, um pic-nic no bosque do Porto do Pecém, um
almoço especial no Restaurante Cap Arcona (à beira-mar), um gostoso
banho de bica e um aconchegante redário. Os filhos e maridos podem
comprar o CONVITE com a Dona Margarida (20,00).

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 Lívio Rafael.

RETIRO DE CASAIS

Tema: Conhecimento de Deus, Auto-conhecimento e Conhecimento Mútuo
Estamos nos preparando para o nosso Retiro de Casais, que será no
acolhedor Hotel Donana, nos dias 07 a 09 de novembro. Taxa: 250,00
Especial: Passeio – sábado à tarde – a Praia do Morro Branco (falésias
e labirinto de areias multicores).

AGENDA DE MAIO
DIA 01 - (quinta-feira) 18h: Chá de Baby da Ana Hércia
DIA 03 - (sábado)19h: Encontro com os Casais e Mocidade Especial –
Exibição do filme “Amazing Grace”
DIA 04 - (domingo) 9h: Dia das Primícias, Batismo, Ceia do SENHOR,
Doação de Alimentos para Ministério Dorcas (Ação Social)
DIA 10 - (sábado) 9h: Passeio do Dia das Mães - Pecém;
18h: Encontro com os Namorados (antes da Mocidade)
DIA 17 - (sábado) 19h: Mocidade Especial - Encontro com os Noivos

(despedida do João de Deus e Sancha – entrarão no dia 14
de junho no rol dos casados).
DIA 18 - (domingo): EBD e Culto - Celebração dos 60 anos de Fundação
do Moderno Estado de Israel.
DIA 19 - (segunda-feira) 19h: Culto Especial com o Pr. Daniel Woods - Pastor da Igreja Batista Messiânica Bet Sar Shalom, em São Paulo.
DIA 20 - (terça-feira) 17h: Viagem do Pr. José Nogueira a Israel.

