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Getsêmani

Texto: Jardim do Getsêmani – Oliveira milenar

(provavelmente esta oliveira foi testemunha da agonia de Jesus)

“Ghetsemani” é uma prensa de espremer as olivas (azeitonas), que provavelmente havia no olival (jardim de oliveiras) que
ficava perto de Jerusalém. Daí o local passar-se a chamar de
Getsêmani, ou Jardim do Getsêmani. É uma palavra da língua
aramaica, uma das poucas palavras que ficou conservada em seu
original, mesmo tendo os evangelhos sido escritos em Grego.
Esse jardim, conforme Marcos 14:26 e 32, ficava no Monte
das Oliveiras. Lucas diz, no seu evangelho, capítulo 22, versículo 39, que Jesus tinha o hábito de ir àquele local com os
seus discípulos. Aquele jardim era um dos lugares preferidos
de Jesus para orar.
Ali, naquela última noite, Jesus agonizou em oração. Diz
Lucas que “estando em agonia, orava mais intensamente. E
aconteceu que o Seu suor se tornou como gotas de sangue
caindo sobre a terra” (22:44).
Aquele lugar tem um grande sentido espiritual, pois ali Jesus
antecipou Sua dor de ser esmagado, como uma oliva. Assim
como a oliva, ao ser espremida no “ghetsêmani” fazia jorrar
o azeite. Também o Senhor Jesus foi esprimido na prensa da
redenção, e dEle pôde ser derramado o Espírito Santo.
O óleo de oliva, ou azeite, simboliza, conforme a Bíblia
Sagrada, o Espírito Santo – ver Salmo 133 e comparar com
Levítico 8:12.
Jesus, em Sua última noite com os discípulos, havia deixado
bem claro que seria necessário que Ele desse a Sua vida como
sacrifício, a fim de que o Espírito Santo pudesse vir para completar a obra salvadora na vida dos que cressem (João 16:4-7).
O profeta Isaías, no capítulo 53, verso 5, havia profetizado
setecentos antes que o Messias passaria pelo “ghetsêmani”:
“Mas Ele foi traspassado pelas nossas iniqüidades, e moído
pelas nossas transgressões; o castigo que nos traz a paz
estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras fomos sarados”.
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Lá do Alto
Colossenses 3:1-4
Parte 2

Podemos comparar
nossa vida com
uma roda:

» A Epístola de Paulo aos Colossenses deixa bem claro que
Cristo tem a primazia no universo e deve ter em nossa vida:
1:13, 15, 16, 17, 18, 27; 2:3, 6, 9, 12, 13, 14 e 15.
» Portanto, essa carta trata de vida, como devemos nos conduzir, como autênticos discípulos de Jesus.

I - BUSQUE AS COUSAS LÁ DO ALTO - Vs. 1
1 - Crendo: É um fato realizado. Aqui novamente encontramos a Primeira Cláusula Condicional da Língua Grega, ou
seja, é um fato certo que você, como verdadeiro convertido,
já ressuscitou para a nova vida, então aja como tal.
Antes da conversão a Cristo, estávamos mortos espiritualmente. Ele nos ressuscitou – ver João 3:3-7.
2 - Buscando: As cousas do Alto. Trata-se de um Imperativo
Presente: Continuem buscando incessantemente...
3 - Peregrinando aqui: Mas ansiando por Lá! Nós estamos
em Cristo – Efésios 2:5-6; logo, sigamos as instruções de
Pedro – 1 Pedro 1:17-19.

II - PENSE NAS COUSAS LÁ DO ALTO - Vs. 2
Aqui não se proíbe em pensar na terra, mas nas cousas
aqui da terra! É como se ele dissesse: Tenha os seus pés na
terra, mas mantenha sua cabeça no Céu.
1 - Trata-se de uma responsabilidade – Veja Filipenses 2:5.
Sim, somos responsáveis por nossos sentimentos e pensamentos!
2 - Desafia-nos a contemplar o Reino Vindouro – Estudemos Hebreus 11:13-16 e 37 a 40.
3 - Ensina-nos a maneira de vencer “as cousas aqui da
terra”:

a) Não é criando regras e leis – Colossenses 2:20-23.
b) Não é ameaçando – Romanos 6:1-4
c) Não é vigiando – Gálatas 5:13
d) Não é “experimentando” o mal – Apocalipse 2:24
Porém, é através da renovação da mente – Colossenses
3:2; Romanos 12:1-2, 21 e 13:14; e Colossenses 3:12.

III – CREIA - Vs. 3 e 4
1 - A morte deixa o defunto desligado dos interesses deste
mundo – Vs. 3A.
É hora de não olhar para trás, nem para baixo. Olhemos
para cima – Filipenses 3:7-8. Por que Jesus chamou o homem,
da história de Lucas 12:16-21, de “louco”?
2 - A nossa vida está “guardada” em Cristo – Vs. 3B
Cristo é tudo; Ele é vida. Por que, então, buscar anjos,
outras revelações, videntes, energias cósmicas, pirâmides,
“santos”?
Nada escapa do poder de Deus – Salmo 91:1-10.
3 - A nossa vida está “oculta” em Cristo – Vs. 3B
Não há auréola – não há sinais piscando!
Vive-se pela fé – Gálatas 2:20
Demonstramos o Fruto do Espírito – Gálatas 5:22-26
4 - A Segunda Vinda de Cristo mostrará a verdadeira natureza dos filhos de Deus – Vs. 4
a) Será para todos os salvos desta dispensação –
1 Tessalonicenses 4:14-17
b) Será repentina – 1 Coríntios 15:50-53
c) Será iminente – Mateus 24:35-44 e Lucas 12:54-56
d) Será gloriosa – Filipenses 3;20-21 e 1 João 3:1-3
e) Será reveladora – 1 João 2:28 e Mateus 25:19-30
f) Será o início das dores para os que não creram –
Apocalipse 3:10; 9:1-6.
Por estas razões, o crente busca as cousas lá do alto. Ele
é crente, não simplesmente porque segue regras, leis e ordenanças, mas porque em Cristo a sua vida é transformada.
De fato, Cristo é a sua vida. Cristo é a fonte da nova vida.
Ele é eixo central da existência de todo aquele que nEle
crê. Ele é Quem dá sentido e propósito à vida. Ele é vida, a
nossa vida!
“Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então
vós também sereis manifestados com Ele, em glória”
Colossenses 3:4
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MISSÕES TRANSCULTURAIS

Oremos pelo
VIETNÃ

Recentemente o presidente Lula
esteve visitando o Vietnã e enalteceu
a “vitória” comunista contra os EUA.
Porém, nada falou acerca de direitos
humanos e não condenou a perseguição que os crentes sofrem por parte do
governo vietnamita.
É bom que saibamos (e oremos)
que o Vietnã é um país comunista onde
há perseguição contra os crentes. Um
progresso questionável no trato com as
pessoas que professam algum credo
no Vietnã foi alcançado desde que o
país promulgou uma legislação sobre
religião mais esclarecida em 2005.
Mas, o tratamento do Vietnã aos cristãos nas províncias noroestes continua
como antes. Fontes cristãs contaram
que em Siong, por exemplo, há uma ação deliberadamente orquestrada
e pública, efetuada freqüentemente por funcionários do governo.
O governo tem publicado manuais, documentos e instruções para
os seus funcionários “agentes” tratarem os “protestantes” (como
eles nos chamam): A versão 2007 do manual de treinamento dos
funcionários da Agência Central para Assuntos Religiosos possui
um trecho intitulado “Relativo à Tarefa da Religião Protestante na
Região Montanhosa Noroeste”, no qual afirma não ter ocorrido nenhuma mudança quanto ao objetivo traçado no documento de 2006
de “resolver o problema protestante”. “O manual de 2006 continha o
esboço de um plano do governo para “resolutamente acabar com o
rápido, anormal e espontâneo desenvolvimento da religião protestante
na região”, ressaltou o relatório da CSW.
“Considerando que o manual de 2006 proveu legitimidade específica para que funcionários locais forçassem renúncias de fé entre
membros de congregações menos estruturadas, a edição de 2007
impõe uma condição indefinida e arbitrária de estabilidade na liberdade
para uma congregação operar.
ASSUNTOS DE ORAÇÃO

1 - O governo comunista vietnamita só reconhece 90 das 1.200 congregações cristãs em seu território. Mas de mil pequenas igrejas têm que
adorar e servir ao SENHOR na clandestinidade.
2 - A maioria das comunidades cristãs está em áreas remotas e difíceis.
Nossos irmãos, além da perseguição, são pobres e praticamente são
obrigados a viver em lugares difíceis e distantes.
3 - Sua Yin Siong era viciado em ópio e adorava os antepassados mortos.
Mas em 2004 ouviu o Evangelho pelo rádio e se converteu. Libertou-se
das drogas e começou a pregar o Evangelho de Cristo. Logo 200 famílias
se converteram. Mas o governo começou a ameaçá-lo e persegui-lo. Em
abril deste ano, confiscou-lhe a sua casa. Oremos para que ele continue
firme e que seu testemunho se propague.
4 - O governo norte-americano retirou o Vietnã da lista de países que
sofrem sanções dos EUA por quebrarem os Direitos Humanos. Foi uma
resolução errada, pois organizações cristãs têm denunciado perseguições,
violências e torturas contra os crentes e contra as pequenas igrejas que
persistem em pregar a Palavra de Deus.

MISSÕES – PROJETO ISRAEL

OREMOS PELA
FAMÍLIA KEDOSHIM
CARTA DO ROBERTO KEDOSHIM
– SÃO PAULO, 16 DE JULHO
A Verônica já está em Curitiba.
E, às vésperas da viagem para Israel, um drama se abate sobre minha
família: Minha irmã, Ducarmo, a
caçula entre as mulheres, teve seu
quadro agravado... Hoje, 16 de
Julho, ela faz 46 anos. Estávamos
preparando uma festinha surpresa.
As crianças gravaram mensagens e eu estava editando um pequeno
vídeo. Teríamos umas 50 pessoas lá na casa da minha mãe... Mas
está tudo em “stand-by”.
Não sabemos como ela está interiormente. Ela fez a sexta
seção de quimioterapia de uma seqüência prevista de oito seções.
Interiormente, não sabemos como está a reação. O que vemos exteriormente no entanto, é preocupante. E hoje ela amanheceu bem
ruim. De momento, cancelamos a festa. De momento, estamos todos
desconcertados. É a primeira vez que nossa família enfrenta algo
desta magnitude. No caso do meu pai, foi uma morte anunciada. Sua
agonia arrastou-se por anos. Sua morte foi um alívio. E ele se foi aos
88 anos. Ela só tem 46... Uma filha de 20 e um filho de 10... Fomos
todos pegos de surpresa. Há pouco mais de dois meses estava tudo
bem. Há cinco meses ela fez os exames femininos de rotina e nada
foi acusado. Mas agora, depois de ter seu útero extirpado, eis que a
vemos definhar diante dos nossos olhos... Tudo está muito difícil para
nós todos... Precisamos de vocês... Precisamos das sua orações...
Não dá para segurar isso tudo sozinhos... Só mesmo a força do
NOSSO DEUS para nos dar suporte...
O dia amanheceu bem frio hoje. Até a pouco os termômetros
marcavam 05 graus. Mas o frio maior está dentro de nós. Uma vez
mais lhes peço: orem pela Ducarmo. Orem pela minha família. Orem
pelo esposo e filhos dela (Carlos, Cínthia e Juninho). Orem para que
DEUS possa nos usar neste momento tão difícil. Ela tem ido à Igreja
conosco. Mas a igreja local, como já lhes disse, deixa muito a desejar.
Por isso, ela participa das atividades da igreja mas não deixa de ter
uma estátua de Maria na sua. Preciso de sabedoria para lidar com
isso. Não posso deixar que sejamos alcançados por uma imensa
graça e ao mesmo tempo ver essa graça ser atribuída àquilo que
nada pode fazer.
Daqui a pouco estarei com ela. Lerei passagens bíblicas e oraremos juntos. Ela tem se mostrado ávida por isso. Espero que não
apenas seu corpo físico seja restaurado mas, principalmente, sua
alma seja alcançada...
A Verônica retornará de Curitiba apenas no dia 24 (quinta-feira).
E a viagem do Roberto a Israel está prevista para o dia 22 (terçafeira), sendo que ele irá para São Paulo capital um dia antes. Assim
a Jordana e o Josh ficarão uns dois dias com os parentes da Verônica, em Salto Grande – SP. Oremos para que tudo dê certo, que
eles possam ter tranqüilidade e para que todos os projetos sejam
realizados na segurança do SENHOR.

N otas & Notícias

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.

EBJ/2008

ESCOLA BÍBLICA DE JOVENS
31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO (DE QUINTA-FEIRA A SÁBADO)
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 dosira e sexta-feira, às 19 horas.

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 Don’Ana, 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”
Data: 12 a 14 de Dezembro
Informações e Inscrições: Marlúcia

AGENDA DA IGREJA
JULHO

31 (quinta-feira) - 15h: Escola Bíblica de Férias (EBF)
		 19h: Mocidade - EBJ/2008 - O Conquistador de Almas

AGOSTO

01 (sexta-feira) - 15h: Escola Bíblica de Férias (EBF)
		19h: Mocidade - EBJ/2008 - O Conquistador de Almas
02 (sábado) - 15h: Escola Bíblica de Férias (EBF)
		19h: Mocidade - EBJ/2008 - Dia dos Enamorados
03 (domingo) - 09h: Batismo e Celebração da Ceia do SENHOR;
		18h: Aniversário da Igreja - Dispõe-te - Isaías 60:1-2
16 (sábado) - 19h: Casamento de Ana Paula e Lívio Rafael

