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As Aparências Enganam
– Diácono Alexandre Aquino –

Semana passada recebi um folheto de uma amada
irmã, bem criativo, embora assustador, que transcrevo a
seguir para nossa reflexão e evangelismo.

Carta do Além

Imagine se o Diabo resolvesse escrever uma carta
para alguém aqui na terra.
Dessas pessoas folgadas, que não estão nem aí com
Deus ou a igreja. Creio que seria mais ou menos assim:
“Caro Amigo”,
Saudações infernais!
Estou tão ansioso por nosso encontro final que
resolvi escrever-lhe a fim de manifestar minha paixão por você. Pois você é tão perverso, orgulhoso,
malvado, egoísta, auto-suficiente e rancoroso!
A característica que mais admiro em você é o
seu desprezo por Deus. Noto que transgride todos
os mandamentos da Bíblia.
Particularmente estou torcendo para que você
adquira logo algum tipo de DST terminal, pois creio
que com sua vida promíscua isto não vai demorar.
Também torço para que você se arrebente quando dirigir bêbado ou quando na companhia dos seus
amigos nas farras noturnas. Isto o traria logo para
os meus braços, numa união eterna.
Outro dia, quando você se livrou daquele chato
que, com a Bíblia na mão, insistia que você mudasse
de vida, nós fizemos a maior festa.
Para encerrar, espero que você permaneça
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firme. Fuja da igreja. Nunca ouça ou veja aqueles programas que falam do meu maior Inimigo: Jesus.
Atenciosamente,
Satanás.
Esta carta é uma peça de ficção, mas o seu conteúdo é
verdadeiro. Se você não gostou do que nela está escrito, não
vai gostar mais ainda de ir para o inferno. Ainda há tempo de se
arrepender de seus pecados e de entregar a sua vida a Jesus.

E

mbora seja assustador o objetivo do Inimigo é este, pois ele
veio para matar, roubar e destruir, conforme João 10:10.
Infelizmente Satanás não se apresenta de forma clara
e escancarada como vimos no texto acima, a sua parência
é a mais angelical possível, pois o Diabo é mentiroso e pai
da mentira, conforme João 8:44, e ele se disfarça até como
anjo de luz, conforme 2 Coríntios 11:14.
O apóstolo Paulo nos adverte em Romanos 12:1 e 2 que não
tomemos a mesma forma que o mundo nos apresenta, mas que
nos sacrifiquemos pela renovação de nossa mente.
João, em sua primeira epístola, nos alerta quanto o amor
ao mundo e as coisas que no mundo há, pois o grande desejo
de bens ou gozos materiais (concupiscência) não procede
de Deus, mas do mundo que tem por deus deste século a
Satanás. O mundo, porém, passa, bem como esses desejos
carnais, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece
eternamente. (1 João 2:15 a 17).
Aos crentes, temos a responsabilidade de livrar os que
estão sendo levados para a morte e salvar os que cambaleiam
indo para serem mortos, assim nos diz Provérbios 24:11, por
isso aquele que ganha almas é sábio (Provérbios 11:30), pois
conhece os dardos inflamados do Maligno e adverte aqueles
que estão cobertos pelas trevas e lhes desvenda a escuridão
dos olhos (Isaías 60:2). Conquanto, devemos pregar a palavra, insistir, quer oportuno ou não, repreender e exortar com
toda longanimidade e doutrina, pois as fábulas se proliferam
ardilosa e atrevidamente, sejamos sábios e suportemos as
aflições fazendo o nosso trabalho de evangelismo, cumprindo
o que nos foi confiado (2 Timóteo 4:2 a 5).
O Senhor Jesus declarou que somos a luz do mundo e que
devemos brilhar diante dos homens, para que vejam as nossas
boas obras e glorifiquem a Deus (Mateus 5:14 e 16).
Tenhamos, portanto, cuidado, pois o nosso adversário, o
Diabo, anda em derredor buscando uma oportunidade em
que vacilemos, pelo que, devemos estar é preparados para
responder a todo aquele que pedir razão da esperança que
há em nós (1 Pedro 5:8 e 3:15).
Pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos
o nosso Salvador (Filipenses 3:20), de onde as glórias que
nos estão reservadas são incomparáveis com as aflições do
tempo presente (Romanos 8:18), embora as aparências deste
mundo tentem nos enganar.

KOINONIA - ASSUNTOS DE ORAÇÃO
1 - Ações de Graça: Pela programações e pelos irmãos que, na ausência do Pr. Nogueira, executaram bem suas responsabilidades; pela
viagem do Pr. Nogueira a Israel e estadia na França com o François;
pela cirurgia de implantes da irmã Ilzanir e sua recuperação; por ter dado
certo o exame de ressonância magnética no joelho do Roberto, filho do
Aquino, oremos pela cirurgia que ele será submetido; pela conclusão
do processo de adoção da filha do casal Zildânia e Jocélio que agora
possuirá o sobrenome deles, Ana Jamille da Costa Soares.
2 - Supliquemos: Pela reconciliação do Kim (marido da Suely); pela
conversão dos pais do Mateus: Arcelino e Antônia; pela conversão da
Jaqueline (do Marden), de sua irmã e marido (Daniele e Digiórgio); pela
conversão do Bruno (do Ripardo); pela conversão do Bebeto esposo da
irmã Marlúcia; pela conversão do Sr. Francisco esposo da irmã Catarina;
pelos familiares do irmão Valter: conversão da mãe (Evarlinda), pela
conversão da esposa (Oderlane) e reconciliação da filha (Karine); pela
conversão do Igor (filho da Lena); pela D. Eleni (mãe da Wânia), com
câncer; pela Taís, 12 anos, internada com lupus; pelo nosso irmão Manoel
Cassiano, pai da Zoélia, está na UTI para realizar cirurgia de câncer; Pela
cirurgia de refluxo da Helena; pelo Pr. Luizinho (I. B. Ágape), está com
câncer no pâncreas (quimioterapia); pela jovem Mariana, tratamento para
os seus olhos, está perdendo a visão, e por sua conversão e de sua mãe;
por Jefferson e Portela que se afastaram da Igreja Bíblica de Pajuçara.
3 - Peçamos: Pela gravidez e parto da Ana Hércia, Ariane, Diana Karla,
Luciana e Cida; pela irmã Maria do Nonato: está sofrendo muitas dores
no corpo e nas juntas dos braços; pelo Sr. Antônio (pai do Pr. Joaquim)
com tonturas, falta de ar, e gripes constantes (82 anos); pela irmã Lourdes
do Pr. Joaquim: tratamento de manutenção da quimioterapia e por sua
saúde; pelo Natanael (filho da Claudiana): Tratamento de refluxo; pela
D. Socorro (radioterapia); pelo implante dentário do Giuvan; pela recuperação da D. Marilza, crente (avó da Glaudiane) que fez uma cirurgia
de amputação dos dedos do pé direito; pela resposta do novo projeto de
trabalho que surgiu para o irmão Marden; pelo Júnior, nosso irmão, para
que tenhas forças para deixar os vícios e que ele e sua esposa Kátia
possam permanecer firmes na igreja e continuar o discipulado.
4 - Oremos: Pelos casamentos de Sancha e João de Deus, próximo sábado,
dia 14, e de Arlene e Vinícius (12/07); pelo Chá de Panela da Paula e Lívio
Rafael (21/06); pela quitação da casa da irmã Graça Tabosa; por outro local
para o funcionamento da oficina do Luciano; pela Marlúcia: manutenção de
seu emprego na creche. Pelos irmãos que estudam, trabalham e moram
fora: Natan (S. Paulo), Átila (Sobral), Marcos (Goiânia), Lucy (Mulungu) e
Josiel (Maracanaú), Vítor Bruno e Lady (Crato), Rômulo (Jaguaribe), João de
Deus (Maceió), Cristina Mônica (Cáceres), Ícaro (S. J. dos Campos), Ariane e
Linhares (Mossoró), Roberto Kedoshim e família (S. Paulo e Salto Grande)
e Marly e François (Fraça); pelo retorno para França da Marly e seu filho
Samuel, dia 10, terça-feira; Pelo retorno do Pr. Nogueira, sua passagem por
São Paulo e chegada em Fortaleza na madrugada do dia 12, quinta-feira.
5 - Intercedamos: Pelo Projeto de Construção da nossa Fortaleza Batista
Fundamentalista; pelos frutos do Projeto Ilha da Fantasia; pelos trâmites
finais da causa trabalhista do Júnior; pelo estágio do Pr. Luiz e Glória no
Araturi; pelo Pr. Nogueira como síndico; pelo ministério do Rômulo e Diana a
frente do discipulado; pelas classes de crianças da Claudiana; pela SEB da
Linda e Mota; pela liderança de Ciro e Florinda à frente do Evangelismo.

T exto B íblico

da

S emana

“Com efeito, tendes necessidade de perseverança,
para que, havendo feito a vontade de Deus,
alcanceis a promessa.”
(Hebreus 10:36)

Oremos por nossos
Missionários, Evangelistas e Seminaristas
Pr. Ricardo Dias e Arlete
Filhos: Sofia e Ricardo Júnior
AMAZONAS
CF SOL - 8 BIS - 1 PEF - Tabatinga
Palmeiras do Javali - AM
CEP 69.640-000
ricardoearlete@hotmail.com
Marliene Maria de Araújo
AMAZONAS
Caixa Postal 21
Atalaia do Norte - AM
CEP 69.650-000

Pr. Eduardo Vieira e Cláudia
Filhos: Beatriz, Alice e Eduardo
AMAZONAS
Caixa Postal 21
Atalaia do Norte - AM
CEP 69.650-000
claudialuciavieira@hotmail.com
Pr. Geraldo Cruz e Ileta
Filhas: Gemima e Isabela
COLÔMBIA
Caixa Postal 42
Tabatinga - AM
CEP 69.640-970
rvgeraldocruz@bol.com.br
Pr. Luiz Flor e Valdécia
Filhos: Luiz Marcos, L. Júnior e L. Miguel
SÃO GONÇALO - CEARÁ
Rua São Gonçalo, Coelce 370
Conjunto São Gonçalo
CEP 62670-000
luiz-flor@hotmail.com
Pr. Evaristo da Costa e Luciana
Filhos: Josué e Joel
MORADA NOVA - CEARÁ
Rua Mancio Rodrigues, 666
Bairro 2 de Agosto
CEP 62.940-000
evalu@bol.com.br
Pr. Kleiton Garcia e Marcia
Filhas: Kharys e Milena
PECÉM - CEARÁ
Rua Raimundo Lauriano Sampaio, 145
CEP 62.674-000
kleitongarcia@yahoo.com

Oremos por nossos
Missionários, Evangelistas e Seminaristas
Pr. Cosmo Silva e Sulamita
Filhos: Lucas e Daniel
PATACAS - AQUIRAZ - CEARÁ
Av. Josué Leite de Freitas, s/n - Patacas
Caixa Postal 201
CEP 61756-000
sulzinha_silva@yahoo.com.br
Francisco Nogueira e Fátima
Filho: Rarel
TAÍBA - CEARÁ
Rua Fco. Procópio Martins, s/n - Taíba
São Gonçalo do Amarante - CE
CEP 62.677-000
Pr. José Barbosa e Ítala
Filhos: Káthya, Ítalo e Gabryelle
MISSIONÁRIO Itinerante
Rua Carolino de Aquino, 38
Bairro de Fátima
CEP 60050-140
pastorbarbosaneto@gmail.com
Roberto Kedoshim e Verônica
Filhos: Jordana e Josh
SÃO PAULO (Missões em ISRAEL)
Rua Prudente de Morais, 235 - Centro
Salto Grande - SP
CEP 19.920-000
robertokedoshim@hotmail.com

Victor Bruno e Lady
SEMINÁRIO BATISTA DO CARIRI
Caixa Postal 1007
Cariri - CE
CEP 63.100-970
vt.bruno@click21.com.br
ladynha20@hotmail.com
Dr. Carlos Heron e Ana Laura
Filha: Ana Beatriz
SEMINÁRIO BATISTA DO CARIRI
(Missões em SENEGAL)
Caixa Postal 1007
Cariri - CE
CEP 63.100-970
carlos.heron@ig.com.br
E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito:
Quão formosos os pés dos que anunciam cousas boas! - Rm 10:15

MISSÕES: Orando, Enviando, Indo e Contribuindo.

N otas & Notícias

VIAGEM MISSSIONÁRIA A ISRAEL
Pr. José Nogueira

Amados: Graças ao SENHOR Deus conclui
a minha viagem a Israel. Depois de 16 dias,
comecando por Lisboa, depois Roma (me entristecendo muito em ver tanta riqueza e opulência
do Vaticano), depois, passando pela Grecia
(onde no avião preguei para um grego), fui para
o Egito (ali, além de ver as pirâmides e subir no
Monte Sinai) testemunhei sobre Jesus para dois
islâmicos (Salan e Okaixa - oremos por eles).
Em Israel foi uma grande benção. Tenho
muitas histórias para contar - que deixarei para
descrever quando estiver no Brasil.
Agora, depois de visitar rapidamente Paris
(e as lojas de perfume - depois eu conto essa
epopéia), estou no norte da França, na região
de Lille - perto da Bélgica. Sei que o SENHOR
Deus me trouxe até aqui - e confio que Ele tem
um propósito para mim aqui neste frio do norte
francês. Orem por mim, amados.
Segunda-feira, dia 9, viajarei para São Paulo, e
quarta-feira retornarei para Fortaleza, se Deus quiser (já não aguento mais de tanta saudade). Continuem, por favor, orando por mim
- para que a vontade do SENHOR se realize em minha vida e que
eu continue testemunhando de Jesus, como me convém fazer.
Um grande abraço,
no amor dAquele que no Getsêmani foi até o fim por nos amar...
Pr. Youssef Noriega

RETIRO EBEC

Nos dias 24 a 27 de julho, será o Retiro das Escolas Bíblicas de Evangelização de Crianças (EBEC’s). As EBECs da Barra do Ceará, H. Jorge, Sítio
São João, Pecém e Araturi participarão desse 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
Local: Hotel Don’Ana. 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 JUNHO
Dia 14 (sábado) 19 horas: Casamento de Sancha e João de Deus
Dia 15 (domingo) 9 horas: Ceia do Senhor na EBD.
Dia 21 (sábado) 19 horas: Chá de Panela da Paula e Lívio Rafael

ESCALA E RESPONSABILIDADES DESTA SEMANA

03/06 (terça-feira) Koinonia e TOM: Aragão e Luciano.
Obs.1 - Marcus Antônio está interinamente responsável pela igreja,
tanto na parte administrativa, como pelas programações.
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