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Igreja Messiânica
Aos nove anos de idade, em Nova Iorque (EUA) foi
xingado de “judeu sujo”. “Você matou Jesus!”, gritaram-lhe
na rua. Em casa, perguntou quem era Cristo e levou um
tapa da mãe. Na época, por volta de 1925, suas irmãs
freqüentavam escondidas a casa de rabinos crentes.
Cinco anos após iniciar uma dura jornada para “resgatálas”, ele soube que elas iriam se batizar segundo o rito
cristão. Ameaçou então comparecer para afogá-las durante a imersão. Como a cerimônia foi antecipada, ele teve
que aceitar a conversão das irmãs, mas não desistiu de
provar-lhes que o objetivo daqueles rabinos era enganar
os judeus e roubar o dinheiro do povo. Foi a uma igreja
ouvir a tal pregação cristã e ali sentiu Deus falando por
intermédio do pastor. Surpreendentemente, passou a
crer em Jesus.
No seminário, repleto de judeus messiânicos, conheceu aquela que seria sua esposa, também judia. Em 1947,
percebeu uma vocação para alcançar judeus refugiados
da Segunda Guerra Mundial. Apoiado por duas organizações missionárias voltadas para o segmento, o casal
chegou a São Paulo em março de 1951. Ali, instalou-se
numa casa alugada e passou a abrigar judeus imigrantes
que vinham arruinados da Europa para começar nova
vida. Com o tempo, aquele trabalho de ação social cresceu a ponto de formar uma comunidade. Influenciados
pelas ações e pela pregação, muitos daqueles judeus
abraçaram a fé cristã.
Em 1968, surgia a Casa do príncipe da Paz, a mais
antiga congregação judaico-messiânica do Brasil ainda
em funcionamento.
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CELEBRAÇÃO DOS 60 ANOS DE FUNDAÇÃO
DO MODERNO ESTADO DE ISRAEL (1948-2008)
Conhecendo Melhor o Pregador
“Existem muitos judeus que conhecem Yeshua e freqüentam igrejas ou congregações longe do bairro em que moram,
para passarem despercebidos pelas famílias. Até tentam abrir
um diálogo, mas têm medo de serem vistos numa congregação
messiânica. Esse tipo de temor tem motivo. Famílias judaicas
tradicionais não aceitam envolvimento religioso com cristãos.
Muitos jovens que se casam com não-judeus, ou gentios, até
são deserdados. No caso de uma conversão a Cristo, então,
a crise é ainda maior. Na concepção do judaísmo tradicional,
o Messias (Mashiach) não é Jesus, mas sim um libertador
que ainda estaria por vir, com a missão de restaurar a nação
de Israel, reconstruir o Templo em Jerusalém e estabelecer
SHALOM, paz. A reação judaica ao movimento se faz mais
forte no Estado de Israel, que não reconhece os messiânicos
como judeus”.
Os judeus messiânicos remontam aos dias do primeiro
século, nos primórdios da igreja. E foi iniciado pelos apóstolos
e pela comunidade de judeus seguidores de Jesus (Yeshua).
Eram chamados de:
1. “Nazarenos” (Atos 24:5)
2. “Os seguidores do caminho” (Atos 9:2; 22:4)
3. “Os da circuncisão” (Atos 10:45) (Gálatas 2:7-8)
Após a Reforma, e contemporaneamente, o movimento
dos judeus messiânicos renasceu em 1885, quando surgiu a
primeira congregação na Moldávia. Em 1911, o termo “hebreucristão” apareceu num debate e, na década seguinte, em artigos do jornal da Hebrew-Christian International Aliance, cujo
princípio básico era a conversão de judeus à fé no Messias.
Nos anos de 1970, surgiram nos Estados Unidos a Messianic
Jewish American Alliance e a Union of the Messianic Jewish
Congregations.

KOINONIA - ASSUNTOS DE ORAÇÃO
1 - Ações de Graça: Pelas conversões de domingo. Pelos que
têm-se colocado a disposição para fazer discipulados. Agradecer
por nossa vigília de oração, pelo Chá de Baby da Ana Hércia e pela
programação especial casados e mocidade. E pelos irmãos que foram
batizados. Louvemos ao SENHOR pelas cirurgias e recuperação dos
irmãos Bonifácio (gastro) e Dona Áurea (oftalmológica). Pela recuperação da cirurgia e resultados dos exames da irmã Socorro.
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. Pelo casamento de Sancha e João de
Deus (14/06) e de Arlene e Vinícius (12/07). Pelo Pr. Nogueira como
síndico: administração e evangelismo. Pelo Hugo com problemas de
pressão alta. Oremos pelo Pr. Luizinho (I.B. Ágape): com câncer no
pâncreas (quimioterapia).
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 irmão da Margarida: Adoniran (continua
internado). Pela programação especial do Dia das Mães (sábado, dia
10). Pela mãe da Lôia (doente).
4 - Pelos 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).
Pela quitação da casa da irmã Graça Tabosa. Pelo Encontro com os
Namorados (sábado, dia 10, às 18 horas).
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). Pelas Celebrações do 60
anos de Fundação do Moderno Estado Judeu (dias 18 e 19/05). Pela
viagem do Pr. José Nogueira a Israel (20/05).
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“Ele (Jesus), porém, lhes respondeu: Minha mãe
e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra
de Deus e a praticam”

Lucas 8:21
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MISSÕES

OREMOS PELO
DR. CARLOS HERON E FAMÍLIA
PROJETO SENEGAL
Nós estamos bem, graças
a Deus. A nossa última viagem
a Fortaleza foi muito boa e
no que se refere ao projeto,
bastante produtiva.
No sábado à tarde, tivemos
a reunião com alguns colegas
da área de saúde e pude
mostrar o projeto na integra e
de uma forma muito interativa.
Uma colega dentista já estará
nos ajudando com R$ 50,00
mensais para a viagem, até o mês de outubro, que é o mês previsto
para a viagem de reconhecimento juntamente com o Ron Washer,
diretor para a África da ABWE. A viagem deverá ocorrer por volta
do dia 19 de outubro e deverá durar uma semana, com previsão de
visitarmos Senegal e Gâmbia. Estou enviando cartas para algumas
igrejas na tentativa de levantar o sustento para esta viagem. Eu tinha
previsto uma viagem de reconhecimento para o final do ano que vem,
mas com esta possibilidade de ir com a ABWE anteciparemos e eu
poderei, finalmente, fechar o projeto com dados concretos sobre os
dois campos quanto aos recursos necessários.
Estou praticando o inglês com mais afinco, pois, o Gâmbia se fala
o inglês como língua oficial. O Wolof do Gâmbia é um pouco diferente
do Wolof falado no Senegal, algo como o português daqui e o de
Portugal, comecei também a estudar o Wolof do Gâmbia, pois tenho
as gramáticas dos dois dialetos.
Em abril (dias 25, 26 e 27) haverá um treinamento oferecido pela
ABWE, que enviará seu pessoal lá dos Estados Unidos, e eu deverei
participar. Enfim, estamos na estrada rumo a África, a passos largos.
Se o projeto se desenvolver bem no Gâmbia, com certeza teremos o
apoio deles para o Senegal, no futuro.
No domingo pela manhã, mostramos o projeto na IBR Manancial
e foi muito bom. Provavelmente estaremos lá novamente em abril.
Muitos irmãos ficaram impactados, inclusive um médico gastroenterologista que deve nos apoiar no futuro.
Gostaríamos que o senhor e os demais irmãos da Cristo é Vida
estivessem orando no sentido de que Deus favoreça o levantar da
quantia necessária para a viagem, que deverá ficar em torno de R$
5.000,00 (estou raciocinando que as despesas serão minha, já que
a ABWE não falou nada a respeito). Chegamos à terra de Moriá,
acreditando que Deus proverá os recursos necessários.
Um missionário disse certa vez que a obra do Senhor começa
difícil, se torna impossível e, então, é feita... pois, afinal, a obra é
dEle. Eu vejo diante de mim muitas impossibilidades, mas, então,
penso no infinito poder de Deus e na sua vontade eterna de alcançar
povos de todas as tribos, línguas e nações, então, descanso Nele e
acredito que tudo é possível.
Que Deus o abençoe e que faça prosperar cada vez mais o seu
ministério, para honra e glória do Seu nome.
Carlos Heron e Família

MISSÕES

OREMOS PELO EGITO
Cristãos presos por causa de sua Fé
Perseguição Muçulmana
“Portanto, não se envergonhe
de testemunhar do Senhor,
nem de mim, que sou
prisioneiro dEle, mas suporte
comigo os meus sofrimentos
pelo Evangelho, segundo o
poder de Deus.” (2 Timóteo 1:8)
Nesta semana conheceremos cristãos presos oficialmente,
no Egito, por causa de sua fé e
testemunho cristãos, e uma breve descrição de seu caso. A data
entre parênteses corresponde ao
ano de seu nascimento.
Abdel Masih Awad Sayd
(1920): Na Província de Sharkeya, Abdel Masih Awad Sayd e quatro
familiares estão sob a custódia da polícia desde 11 de dezembro de
2005, dia posterior à morte de um mulçumano. Os cristãos transferiram
a escritura de cinco de suas propriedades crendo que isso cobriria seu
“débito” de R$ 172.400,00 e asseguraria sua libertação. Ainda não foi
determinada a data para a primeira audiência do tribunal.
Bolis Rezek-Allah: Há 3 anos, Bolis um farmaceutico cristão
conheceu Enas, uma muçulmana convertida. Com o relacionamento
estabelicido, eles decidiram se casar, mas o obstáculo era a lei egípcia
que não permite que um homem cristão se case com uma mulher
muçulmana, embora o oposto seja permitido.
Como o casal seria incapaz de se casar legalmente no Egito, a
única opção que eles tinham era mudar seus nomes e religião na
carteira de identidade para assumir um nome cristão com a ajuda de
um funcionário do Registro Civil Oficial.
Eles então se casaram na Igreja Copta e quando tentaram fugir do
Egito, foram pegos pela polícia, aprisionados e torturados.
No tribunal criminal, no dia 9 de março de 2008, caso n÷
122012006 , no norte de Cairo , foi dada a Bolis e sua esposa Enas
uma condenação de 10 anos.
Hesham Azmy Iskender (1984): Em 15 de abril de 2006, Hesham
foi detido no caminho de volta do trabalho. Ele foi um dos 101 cristãos e
mulçumanos detidos naquele fim de semana. Durante o mês seguinte,
a polícia libertou a maioria desses detidos. Todavia, mesmo após o
despacho do promotor público ordenando a libertação de todas as
pessoas detidas em maio, eles continuaram a renovar a ordem de
prisão de Hesham e outros seis cristãos. Inicialmente, os sete cristãos
foram mantidos por mais de um mês no Distrito Policial de Montazah,
onde foram muito agredidos e maltratados.
Hesham Samir Ibrahim (1976): Detido na prisão Mazraa Tora,
desde 7 de maio de 2002, por causa de sua conversão ao cristianismo, em 1996.
Malak e Naglaa Gawargios Fahmy: Casal cristão detido em
fevereiro de 2003, como tentativa de forçar Naglaa a desistir de sua
fé e retornar ao islamismo. Ela foi batizada em 1996. Eles têm dois
filhos: Maria (5) e George (2).
*Em sua viagem a Israel, o Pr. José Nogueira passará pelo Egito. Ele tem o propósito

de procurar visitar pelo menos um desses irmãos presos, no Cairo.
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DIA DA MÃES - DIA 10 DE MAIO - PECÉM

Faremos um imperdível passeio como justa homenagem às mães.
O passeio incluirá ônibus, pic-nic no bosque do Porto, 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 10 (sábado) 9 horas: Passeio do Dia das Mães - Pecém
18 horas: Encontro com os Namorados (antes da Mocidade)
Dia 17 (sábado) 19 horas: 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) 19 horas: Culto Especial
Dia 20 (terça-feira) 17 horas: Viagem do Pr. José Nogueira a Israel
Dia 23 (sexta-feira) 19 horas: Exibição do filme sobre William
Wilberforce e comentários históricos e teológicos dos
seminaristas do Discipulado Intensivo.

ESCALA E RESPONSABILIDADES
DURANTE A VIAGEM DO PR. JOSÉ NOGUEIRA A ISRAEL

20/05 (terça-feira) 19h: Tom e Koinonia: Rafael - Louvor: Aragão
25/05 (domingo) EBD - Devocional: Geová; Classe: Mota; CULTO: Assis
27/05 (terça-feira) Koinonia e TOM: Aragão e Ciro.
01/06 (domingo) EBD - Devocional: Mota; Classe: Giuvan; CULTO: Rafael
03/06 (terça-feira) Koinonia e TOM: Aragão e Luciano.
08/06 (domingo) EBD - Devocional: Giuvan; Classe: Mota; CULTO: Assis
10/06 (terça-feira) Koinonia e TOM: Aragão e Luciano
Obs.1 - O seminarista Rômulo ficará como eventual substituto, caso
alguém não possa cumprir a sua tarefa delegada.
Obs.2 - Marcus Antônio ficará interinamente responsável pela igreja, tanto
na parte administrativa, como pelas programações.
Obs.3 - Os INFORMISSÕES desses três fins de semana serão editados
pelo Alexandre Aquino.
Obs.4 - Celebraremos a Ceia do SENHOR no dia 15 de junho, na EBD.

ATENÇÃO

Estão faltando os seguintes DVDs em nossa biblioteca (este material
é usado para estudos e pesquisas): “Estrela Oculta do Sertão”, “Terra
Selvagem”, “Atrás das Linhas Inimigas” e “A Ilha da Fantasia”.

