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Crer também é Pensar

E

m seu estúdio, Newton
tinha uma esplêndida
maquete do Sistema Solar.
No centro, uma grande
bola folheada a ouro representava o sol. Ao redor
dela, giravam bolinhas menores representando os planetas,
na ordem e nas distâncias aproximadas. E todo esse mecanismo funcionava em perfeita harmonia quando acionado
por uma manivela.
Um dia, um amigo, que não acreditava na Bíblia e duvidava
que Deus fosse o Criador do universo, foi visitar o famoso físico. Quando ele viu a réplica do sistema solar, ficou admirado.
Quis saber quem tinha feito aquela maravilhosa maquete.
- Ninguém. - respondeu Isaac Newton, e assegurou
que, por acaso, a matéria tinha se agregado naquela sala e
formado todo aquele mecanismo.
O amigo de Isaac Newton replicou: - Você deve pensar
que sou louco! Claro que alguém fez isto, e eu gostaria de
saber quem é ele.
- Este mecanismo, - respondeu Newton, - não é senão uma
ínfima imitação de um sistema muito mais grandioso, cujas
leis você conhece. Ora, eu não sou capaz de convencê-lo
de que este mero brinquedo existe sem um projetista e fabricador; ainda assim, você professa crer que o maravilhoso
original (do qual eu grosseiramente copiei e imitei um aspecto
do projeto) veio a existir sem ter projetista e sem ter fabricador! Agora, diga-me,
por qual tipo de raciocínio você chega a
uma conclusão tão absurda?

Sir Isaac Newton (1642-1727)
Físico, matemático e astrônomo
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Eu prefiro subir quadrado...
Do que descer redondo!
Eu fiquei a pensar nos crentes de antigamente – de vinte anos
atrás, quando me converti.
Tínhamos prazer de ir “a Casa do SENHOR”. Era o nosso lugar
de adoração, de aprendizagem espiritual e de comunhão. Ali estava
a nossa segunda família.
A gente orava. Orava pelos missionários, pelos campos, e orávamos uns pelos outros. Exortávamos mutuamente, pois sabíamos da
importância de ser “igrejeiro”, de levar a sério as palavras do profeta
Isaías 56:7, “porque a minha casa será chamada Casa de Oração
para todos os povos”.
Os jovens buscavam santidade – santidade espiritual, nas amizades, santidade no namoro. Falávamos sempre em consagração ao
SENHOR. Nossos corinhos falavam em sermos santos, de nos parecer
com Senhor Jesus Cristo. Um de nossos textos prediletos era Efésios
4:13, “até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,... à medida da estatura de Cristo...”.
O marido crente queria ser líder espiritual, e buscava ao SENHOR
para amar sua esposa, como Cristo amou a Igreja. Esforçavam-se
por ensinar seus filhos, desde pequeninos, no caminho de Deus. O
marido e a esposa sentavam-se na igreja com os filhos pequenos, e
eles se comportavam, pois respeitavam seus pais. A esposa ansiava
por ser uma idônea auxiliadora de seu marido. Elas ensinavam as
mães mais novas a amarem seus maridos e a cuidar bem dos filhos
e de sua casa (Tito 2:4).
Tenho saudade do tempo em que cada crente era um bereiano,
que, na descrição de Atos 17:11, recebiam “a Palavra com toda a
avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas
eram de fato assim”.
Sinto falta do tempo em que nós vibrávamos quando era marcado
um mutirão na igreja. Pois aquele ajuntamento para servir ao SENHOR,
trabalhando juntos, comendo aqueles lanches preparados pelas irmãs
em Cristo, nos fazia lembrar a igreja primitiva, quando “todos os que
creram estavam juntos, e tinham tudo em comum” (Atos 2:44).
Os irmãos de antigamente respeitavam a Bíblia, e a tinham como
única regra de fé e prática. Criam, como ela mesma ensina, que as
Sagradas Escrituras são a revelação completa e final de Jesus Cristo,
como estabelece Hebreus 1:1-2.
E eu me pergunto: Onde estão aqueles irmãos à moda antiga?
Que aconteceu com aqueles crentes que
viviam segundo a Bíblia? Foram mortos
através de perseguição dos inimigos da
Cruz? Não, eles não foram martirizados.
Eles estão sumindo, seduzidos pelo mundo, enganados pelo Diabo e derrotados
pela carne.
Mas, há os remanescentes – os que
não dobraram seus joelhos diante de baal.
Eu quero estar no meio deles. Pois prefiro
subir quadradinho para Céu, do que descer redondo e macio para o inferno.
E você?

N otas E speciais

PEDIDO ESPECIAL DE ORAÇÃO

Vamos continuar nossas orações em favor da viagem do Roberto
Kedoshim a Israel e pela próxima etapa do curso da Verônica em
Curitiba. A Verônica viajará para Curitiba no dia 15 e retornará apenas
no dia 24. E a viagem do Roberto está prevista para o dia 22. Assim
a Jordana e o Josh ficarão dois dias com os parentes da Verônica,
em Salto Grande – SP. Oremos para que tudo dê certo, eles possam
ter tranqüilidade e todos os projetos sejam realizados na segurança
do SENHOR.

EBJ/2008

ESCOLA BÍBLICA DE JOVENS
DIAS 24 a 27 de JULHO (quinta-feira a domingo)
O CONQUISTADOR DE ALMAS – Provérbios 11:30
“O fruto do justo é árvore de vida, E o que ganha almas é sábio”
No período das férias escolares, temos mais um tempo livre.
Podemos usá-lo de várias maneiras ou simplesmente desperdiçar
estas oportunidades. Nossos jovens querem remir o tempo, pois sabem que os dias são maus (Efésios 5:15-17). Assim, encerraremos o
mês de julho com uma EBJ que será um grande desafio para que nos
tornemos sábios. Quem é sábio – segundo Deus – evangeliza. Quem
é sábio diante do SENHOR sabe responder aos incrédulos. Quem
é sábio – como discípulo de Jesus – é um apaixonado ganhador de
almas. Somente os tolos desprezam a sabedoria que vem do alto.
Prepare-se para um dos maiores desafios de sua vida!

RETIRO EBEC

DIAS 24 a 27 de JULHO
Participe do 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 JOVENS

Tema: Oração – A Senha de Deus – Jeremias 33:3
“Invoca-me, e te responderei;
anunciar-te-ei cousas grandes e ocultas que não sabes.”
Data: 17 a 19 de outubro
Local: Acampamento Vale do Vento – Maranguape
Informações: Liderança da Mocidade Fundamentalista Cristo é Vida

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

RETIRO DO MINISTÉRIO DORCAS
Tema: A Dinâmica da Liderança Eficaz – Neemias 2:4
“O que me pede agora? Então orei ao Deus dos céus”
DIAS 12 a 14 de Dezembro
Informações e Inscrições: Marlúcia

MISSÕES TRANSCULTURAIS

O que você sabe sobre a China, o
país que irá sediar as Olimpíadas?

Temos orado pelos chineses e devemos perseverar. Precisamos
nos manter informados. Nosso desafio é para que você possa se
munir de informações sobre os cristãos na China, sobre o que está
acontecendo por lá nessa época de Olimpíadas. Época tão fácil das
pessoas se focarem no evento e esquecerem da real situação em
que estão nossos irmãos daquele país.
A China resolveu adotar uma estratégia simpática aos olhos do
mundo, que na prática esconde a sua política de impedir que os
seus cidadãos tenham livre acesso às Escrituras: vai disponibilizar
cópias gratuitas da Bíblia aos atletas, espectadores, turistas e aos
estrangeiros que pedirem o livro sagrado, durante o período dos
Jogos Olímpicos.
Segundo informações divulgadas ontem pela imprensa estatal chinesa, cerca de 10 mil cópias em duas línguas vão ser distribuídas na
Aldeia Olímpica, casa de atletas e jornalistas entre 8 e 24 de agosto.
Li Chunnong, diretor geral da Amity Printing Co., a maior editora
de livros cristãos do país, disse ao jornal “China Daily”, que mais 30
mil cópias do Novo Testamento também vão estar disponíveis.
No entanto, os exemplares só estarão disponíveis nas igrejas e
na Aldeia Olímpica, não em hotéis.
A Aldeia Olímpica também vai ter um centro religioso para prestar
serviços de culto a seguidores de outras religiões, afirmou Chen
Guangyan, presidente da Associação Islâmica na China.
O reverendo Xu Xiaohong, do Conselho Cristão Chinês, baseado
em Xangai e responsável pela publicação dos livros, adiantou que 50
mil cópias dos quatro evangelhos, em dois idiomas, serão enviadas
para as seis cidades onde vão decorrer eventos olímpicos.
A capa dos livros dessa edição vai incluir um logotipo olímpico,
acrescentou Xu. “Isto é particularmente significativo porque tanto
quanto sei, é a primeira vez que um logotipo olímpico vai ser incluído
num livro religioso”, observou Xu, citado pelo “China Daily”.
A estratégia é muito bem fundamentada. Com a distribuição gratuita, o país evita que os turistas entrem no país com novos exemplares,
e acaba por estimulá-los a pedir um exemplar na Vila Olímpica e a
levar para casa como uma espécie de souvenir, de modo a maquiar
a ausência de liberdade religiosa no país, e deixar aquele país novamente com poucas Bíblias.

OREMOS PELA CHINA
EM “NOME” DO ESPÍRITO OLÍMPICO
Segundo o reverendo Xu Xiaohong,
do Conselho Cristão Chinês, o logotipo
inscrito na Bíblia representa a combinação entre “o espírito olímpico e o espírito
de levar uma vida orientada para um
objetivo, que é algo em que os cristãos
acreditam”.
Em novembro do ano passado,
notícias deram conta de que as Bíblias
seriam proibidas durante os Jogos
Olímpicos. A organização dos Jogos
desmentiu terminantemente as informações, apesar de constarem na primeira
versão do manual do Comitê Olímpico. O Ministério para Assuntos
Estrangeiros chinês afirmou que “ falsos relatos de uma agência de
notícias religiosa e de um meio de comunicação europeu foram divulgadas por pessoas que pretendiam sabotar os jogos”.
Os atletas e os visitantes podem trazer textos e objetos religiosos
para uso pessoal quando estiverem em Pequim durante a Olimpíada,
afirmou a organização, recomendando, entretanto, num comunicado
publicado na sua página da internet, que “cada viajante não traga mais
que uma Bíblia para a China”.
A China é alvo de críticas no que se refere à violação dos direitos
humanos e à repressão da liberdade religiosa. As autoridades só
permitem manifestações cristãs no âmbito das igrejas aprovadas e
controladas pelo Estado, mas milhões de fiéis são membros na clandestinidade, celebram reuniões em casas particulares e se recusam a
aceitar a liderança religiosa do Estado. A Constituição chinesa permite
a existência de cinco igrejas oficiais cujos líderes são escolhidos e precisam ser membros do partido Comunista: budista, taoísta, muçulmana,
católica e protestante.
Estima-se que a comunidade protestante na clandestinidade seja
formada por cerca de 30 milhões de pessoas, e, segundo fontes do Vaticano, a igreja católica clandestina tem mais de oito milhões de fiéis.
Muitos dos líderes destas igrejas são regularmente presos, enquanto
as autoridades fecham periodicamente as igrejas e locais de culto
clandestinos, prendendo religiosos e fiéis.
(Missão Portas Abertas - com informações das agências
Angola Press e do China Daily)

Assuntos de Oração
1 - Oremos pela China – O país ocupa o décimo lugar na lista dos países
que mais perseguem o Evangelho. Os verdadeiros crentes vivem sob
perseguição na China.
2 - Oremos pelos atletas crentes – que usem sua influência e oportunidade para fazer algo mais importante do que ganhar uma Medalha
Olímpica – que eles ganhem almas e galardões eternos.
3 - Oremos pelas missões evangélicas – Há uma grande mobilização
para aproveitar esse período de “liberdade” religiosa para animar os
crentes, edificar a igreja e pregar aos perdidos. Oremos para que haja
sabedoria do alto e coragem profética.
4 - Oremos pelas pequenas igrejas chinesas – Há milhares de igrejas
clandestinas – em que os crentes se reúnem em casas. Há muita fé
e pouca doutrina, causando heresias. Peçamos ao SENHOR que nos
mostre um modo de edificar esses irmãos.

N otas & Notícias

PEDRO E PAULO - Com Coragem e Fé

FILME de QUINTA-FEIRA e SEXTA-FEIRA - DIAS 17 e 18, às 19h

O filme mais bíblico que já foi feito sobre a vida de Paulo, desde a sua
conversão, ministério, viagens missionárias, problemas com Barnabé e
Marcos, dificuldades de liderança com Tiago, questionamentos com o
apóstolo Pedro, seus discípulos Silas, Timóteo, Tito e Lucas. É um filme
que se torna uma grande aula sobre a igreja primitiva e suas primeiras
controvérsias e lutas. Mas, acima de tudo, é um filme que expressa de
forma maravilhosa a fé, a consagração e a coragem dos primeiros discípulos de Jesus Cristo.
Alguns diálogos seguem quase literalmente a Bíblia Sagrada (Versão
Almeida). E, embora o diretor tenha tido a liberdade de interpretar alguns
acontecimentos, em sua maioria a narrativa é extremamente fiel.
Para um melhor aproveitamento, é ideal que se leia antes o livro de
Atos dos Apóstolos, compreendendo bem as seqüências das narrativas
e procurando imaginar as cenas. Por exemplo, em Atos 15, é descrita
a separação da equipe missionária: “E Barnabé queria levar também a
João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que
se afastara desde a Panfília, não os acompanhando no trabalho. Houve
entre eles tal desavença que vieram a separar-se.” (vs. 37-39).
A palavra traduzida por “desavença” é PAROXISMOS no Grego, que
quer dizer exasperação, febre alta, ou seja, uma discussão em que quase
se chega às vias de fato. O diretor do filme, também nesta cena, foi muito
fiel ao texto original.
Como o filme é longo, 3h30min, vamos passar em duas partes: quintafeira e sexta-feira, às 19 horas.

AGENDA DA IGREJA
JULHO

17 e 18 (qui / sex) - 19h: Mocidade - Exibição e Crítica do Filme:
		Pedro e Paulo – Com Coragem e Fé
19 (sábado) - 19h: Chá de Panela de Ladynha e Victor Bruno
24 a 27 (qui - dom) - Retiro da EBEC
24 e 25 (qui / sex) - 19h: Mocidade - EBJ/2008 - O Conquistador de Almas
26 (sábado) - 19h: Mocidade - EBJ/2008 - Dia dos Enamorados
27 (domingo) - 18h: Mocidade - EBJ/2008 - Quem Ama Espera

AGOSTO

31/07 a 02/08 - 15h: Escola Bíblica de Férias (EBF) - (quinta a sábado)
03 (domingo) - 09h: Batismo e Celebração da Ceia do SENHOR;
		18h: Aniversário da Igreja e Encerramento da EBF
16 (sábado) - 19h: Casamento de Ana Paula e Lívio Rafael

INGLÊS COM MÚSICA

Estamos realizando edificantes reuniões às quartas (19 horas) e aos
sábados (17 horas), em que o Átila apresenta uma música em inglês e
depois faz pequenos estudos de vocabulário, gramática e expressões
idiomáticas. Para os que já falam Inglês, é uma boa reciclagem e treinamento. E para os que querem aprender essa importante língua, é uma
excelente oportunidade de começar.

CURSO DE LIBRAS

Os seminaristas Victor Bruno e Lady iniciaram um curso de férias sobre a linguagem para surdos-mudos (Libras). Os interessados podem procurá-lo para
maiores informações acerca dos horários, dias, e o conteúdo do curso.
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