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Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz,
e a glória do SENHOR nasce sobre ti.
Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão
os povos; mas sobre ti aparece resplendente o
SENHOR, e a Sua glória se vê sobre ti.
Isaías 60:1-2

E

m nosso vigésimo quarto aniversário, somos desafiados a um despertamento espiritual. É tempo de
acordar para os desafios que o SENHOR Deus coloca
diante de nós.
Somos uma igreja batista fundamentalista no Século 21.
Somos testemunhas do SENHOR Jesus perante um mundo cada vez mais afastado e opositor à Palavra de Deus.
Talvez sejamos a última geração a pregar a atualidade, a
autoridade e a infalibilidade das Escrituras Sagradas.
E fazer isso impõe um dispor-se por inteiro. Requer
uma consagração total. Exige que sejamos conscientes
de nossa importância e responsabilidade.
Esta não é uma tarefa para fracos, nem para covardes.
Os tímidos e indolentes não participarão dessa bênção.
Os acomodados serão incomodados. Pois o SENHOR,
Deus de Israel, chama os que nEle crêem para serem
guiados pelo Seu Espírito. A chamada é para tomar parte
nesta, que talvez seja a última, missão da igreja de Seu
Filho, Jesus Cristo.
Disponha-se!

Igreja Batista Fundamentalista Cristo
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DISPÕE-TE
Você já assistiu mais de uma vez o mesmo filme?
Eu adoro fazer isso! O profeta Isaías também gosta de reprises, pois ele de vez em quando repete suas maravilhosas
profecias. As deste capítulo parecem gostosas repetições do
que o SENHOR Deus já havia dito que faria com o Seu povo fiel
(vejas os capítulos 51 e 54). E o livro de Apocalipse, capítulo 21,
vai reprisá-las de novo.
Mas, gostaria de pensar mais na ordem que nos é dada em
60:1. “Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória
do SENHOR nasce sobre ti”. Aqui o SENHOR nos chama para
que nos levantemos para ver a glória de Deus nascendo sobre
nós! É como se Deus nos dissesse para acordarmos a fim de
que vejamos em nosso despertar o nascer de Sua glória sobre
nós: “Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os
povos; mas sobre ti aparece resplendente o SENHOR, e a Sua
glória se vê sobre ti”.
Isaías, por certo, estava pintando aqui um quadro de muitas
cores. Jerusalém fica num alto. Quando amanhece, os raios do
sol a tocam antes de qualquer outra coisa. Assim ela brilha como
ouro, enquanto os seus arredores, muito mais baixos, ficam ainda
em penumbra. É uma paisagem deslumbrante, de vivo contraste,
entre Jerusalém desperta pelos raios solares, mas ainda cercada
de densa escuridão. Depois, os raios do sol da manhã se intensificam, a cidade brilha mais e suas circunvizinhanças vão aos
poucos clareando.
Esse resplandecer da glória de Deus sobre a Cidade Sagrada
vai ainda acontecer. Quando Cristo voltar, a Sua glória irradiará
de Jerusalém para todo o mundo: “aparece resplendente o SENHOR, e a Sua glória se vê”. O Trono de Davi, em Jerusalém,
será ocupado pelo Senhor Jesus Cristo. E de lá, Ele reinará sobre
toda a terra. A justiça, a paz e o verdadeiro amor emanarão do
resplandecer de Jerusalém!
Mas, também é uma profecia de aplicação pessoal, pois diz
várias vezes “sobre ti”. Quando nos despertamos na conversão
(“Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e
Cristo te iluminará” – Efésios 5:14), a glória de Deus, na pessoa
do Espírito Santo, brilha sobre nós!. O que Ele faz aqui é nos
convidar para que todos os dias nós nos despertemos para essa
realidade. Acorde do sono da frieza. Desperte-se para ver a glória
do SENHOR todos os dias ser derramada ininterruptamente sobre
você! Vejamos em Romanos 5:5, quando diz que o amor de Deus
é derramado (presente) continuamente em nossos corações.
As trevas estão a nos cercar. A escuridão do pecado e da perdição eterna cega os povos ao nosso derredor. E o SENHOR Deus
nos convida não apenas para ir a Israel e ver o lindo amanhecer de
Jerusalém. Vai além do convite de ver esta profecia se cumprir no
Reino Milenar de Cristo. Mas o convite é mais espetacular ainda:
Desperte para ver a glória de Deus sobre você, e que a luz do
SENHOR resplandecendo de você ilumine as pessoas!
É hora de despertar! Disponha-se!

QUEM SAIU
GANHANDO?
Certa vez dois trabalhadores de
um senhor muito bom e tremendamente poderoso receberam uma
difícil missão. A tarefa era levar
duas encomendas para um lugar
distante e entregá-las em perfeito estado. Cada um deveria
carregar seu fardo, pois tanto o conteúdo como a forma e o
peso das duas caixas eram exatamente iguais.
Os dois deveriam se preparar, apanhar a sua encomenda e
partir, uma vez que seu senhor iria encontrar-se com eles em
pontos diferentes para saber como estavam indo e dar mais
algumas instruções, caso houvesse necessidade.
Um deles ao encontrar-se com o seu senhor num dos pontos
do trajeto, pediu que lhe diminuísse a carga, porque ele era muito
fraco e o caminho era longo. Confiando na bondade do amo,
fez seu pedido na certeza de que seria prontamente atendido
em sua justa petição. O bondoso patrão aceitou seus motivos
e disse-lhe:
– Está bem, você só precisa levar a metade dessa encomenda.
No caminho, pensou: “Será que meu colega confia tanto no
amo quanto eu? Quando me encontrar com ele, vou lhe ensinar
a fazer petições com fé.”
Os dois chegaram ao fim da missão. O que tivera a carga
amenizada chegou primeiro e recebeu com alegria a sua recompensa. Ao terceiro dia, chegou o outro. E teve sua recompensa
e alegria em dobro.
O trabalhador da carga mais leve contou ao amigo o que
acontecera:
– Expliquei ao meu senhor toda a minha fraqueza, quanto era
pesado o meu fardo e quão difícil era o caminho. Com muita fé
supliquei-lhe que me aliviasse a dor. E ele, na sua grande misericórdia, me atendeu, e deu-me apenas meia carga para levar.
O outro também contou como foi sua aventura e seu encontro
com o amo:
– Contei-lhe que era fraco e incapaz e que o caminho era longo
e tinha muitos obstáculos. Mas agradeci-lhe por confiar a mim
tão importante e difícil missão. Pedi-lhe, então, que me desse
forças para que eu pudesse honrar tal privilégio. Ele sorriu para
mim, ajudou-me a levantar a caixa, treinou-me, ensinou-me como
carregar, e me deu um forte abraço. E assim pude completar a
minha missão.
(Mensagem do Informissões Número 198 / 1998 – De dez anos
atrás. O ensino bíblico de confiar e depender do SENHOR
para realizar a Sua vontade continua atualíssimo)
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OREMOS
PELO
PROJETO

ISRAEL

Conforme os planos do irmão Roberto Kedoshim, que temos apoiado
integralmente, o Projeto Israel está dividido em três fases:
Projeto Calebe – Consiste na
visita ao campo missionário. Roberto
viajará para Israel com a finalidade de
conhecer o país e o povo. Passará cerNúmeros ca de dez dias na região, conhecendo
13:17-24 melhor o país e procurando ter maiores
informações acerca do custo de vida,
das condições da cidade de Ramla (onde os Kedoshim vão morar), e
das situações de igrejas missionárias em Israel. Houve recentemente
um adiamento dessa viagem. Contudo, a nova data está prevista para
agosto. Ele também visitará o Egito, percorrendo a península do Sinal,
fazendo a rota do Êxodo, e conhecendo o Monte Horebe, onde Moisés
recebeu as Tábuas da Lei, escritas pelo dedo de Deus – Êxodo 31:18.
Oremos pelos resultados esperados dessa viagem.
Projeto Calebe

Projeto Êxodo – São Paulo/2008. Como o povo
de Deus passou um tempo se preparando para a
entrada na Terra Prometida, os Kedoshim também
estão se preparando para o trabalho missionário em
Israel. Estão atualmente em São Paulo, estudando
na Missão Brasileira Messiânica, e fazendo complementação de Hebraico. A Verônica está fazendo um
curso, na área de Pedagogia, de um método criado
por um judeu, que abrirá portas para continuar esses estudos em Israel. Em nossa Assembléia aprovamos uma ajuda
mensal de 1.500 Reais, para manutenção em São Paulo. Oremos
para que outras igrejas se disponham a cooperar já nessa fase tão
importante. Agradeçamos a Deus pelo compromisso da Igreja Bíblica
de Pedra Branca de cooperar com um salário-mínimo. Até agora foi a
única igreja que se dispôs a ajudar, como a igreja de Filipos fez com
Paulo, em Filipenses 4:14-16.
Projeto Canaã – 2009. É a última fase do Projeto Israel nesse
período de envio. Confiamos em Deus que os Kedoshim irão para
Israel em 2009, e ali iniciarão um trabalho missionário, com a finalidade
de plantar uma igreja batista fundamentalista, na cidade de Ramla. Os
detalhes do Projeto Canaã serão desenvolvidos, com mais estudos e
informações. Oremos para que, em 2009, possamos dizer com alegria
que estamos alcançando Jerusalém e a Judéia, conforme Atos 1:8.
Oremos por nossa Igreja – Estamos diante de um grande
desafio de fé. Estamos convictos de que é nosso dever alcançar Israel
com a obra missionária, e que não fazer isso é desobedecer à ordem
de Jesus, em Atos 1:8. Precisamos acatar a autoridade de Jesus em
nos dar essa ordem, e também precisamos confiar em Seu poder para
crer que Ele mesmo nos dará as condições de realizá-la. Oremos, pois.

MISSÕES

JOGOS
DE PEQUIM

OLIMPÍCOS
2008

OREMOS POR OPORTUNIDADES
EVANGELÍSTICAS E MISSIONÁRIAS

O mundo vai acompanhar extasiado a abertura dos Jogos Olímpicos, em Pequim, no dia 08 de agosto. Somente os crentes engajados
com o Reino de Deus compreenderão que por trás daquela maquiagem de beleza e organização há uma realidade sombria. Ali na China
nossos irmãos em Cristo são perseguidos, são impedidos de ter Bíblia,
são proibidos de pregar a Palavra de Deus e são discriminados pelo
Partido Comunista.
Os comitês olímpicos europeus, que enfrentam a questão dos
direitos humanos na China antes dos Jogos de Beijing, têm anunciado em sua maioria liberdade de expressão aos atletas, mas alguns
tentam evitar qualquer incidente diplomático.
Todavia, muitas missões cristãs estão conscientizando os atletas
crentes a usarem essa extraordinária para testemunhar o Evangelho
do Senhor Jesus Cristo. Mas, há, por parte do governo chinês, um
serviço de inteligência para conter qualquer expressão religiosa e
impedir que haja maior influência do Evangelho na China. Os atletas
mais vigiados serão os britânicos. O Comitê Olímpico obrigará os
esportistas a assinar um contrato no qual se comprometem a não falar
de questões políticas e religiosas.Dizem que o objetivo é evitar que os
atletas transformem as Olimpíadas em tribuna política, como foi o caso
no México em 1968 com os militantes dos direitos cívicos dos Estados
Unidos. “Este assunto é revelador da falta de valor que caracteriza
hoje em dia algumas autoridades do movimento olímpico”, lamentou
a organização Repórteres Sem Fronteiras em um comunicado.
Porém, muitos não parecem dispostos a calar seus atletas. Na Noruega, as autoridades incentivam os esportistas a se expressarem. “Como
regra geral, nossos atletas são animados a mostrar sua amplitude de
opiniões e expressar seus compromissos”, disse Martin Hafsahl, portavoz do Comitê Olímpico Norueguês. Mais de 100 atletas noruegueses
que buscam vaga nas Olimpíadas participaram em dois seminários sobre
as liberdades, direitos humanos e a situação política na China. Outros,
italianos, holandeses ou espanhóis, garantem que seus campeões gozarão de liberdade de expressão desde que falem a título pessoal.
ASSUNTOS DE ORAÇÃO
1 - Oremos para que os atletas crentes sejam corajosos diante da
norma proíbe manifestação religiosa. Os organizadores chineses estão usando essa norma geral em quem não é autorizada
“nenhuma categoria de manifestação ou de campanha política,
religiosa ou racial nas sedes olímpicas”.
2 - Oremos para nossos irmãos chineses sejam edificados e se
sintam encorajados diante do testemunho que seus irmãos na
fé vão revelar naquele evento.
3 - Oremos para que haja evangelismo, que milhões de chineses
conheçam o Evangelho, ouçam qualquer tipo de mensagem
(rádio, TV, folheto, etc).
4 - Oremos para que os crentes ocidentais, inclusive nós, participemos dessa bênção através de nossas orações.
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PRESSÕES QUE CAUSAM DEPRESSÕES

Situações fazem em nós pressões que geram tristeza,
desânimo e abatimento - 1 Reis 19:1-10.
I - PRESSÕES REAIS
1. Oposição – A ameaça da rainha Jezabel de matá-lo.
2. Frustração – Talvez Elias não esperasse aquela reação.
3. Medo – A Bíblia diz que Elias temeu morrer.
4. Angústia – Reação quando não vemos uma saída.
II - REAÇÕES HUMANAS
1. Fugir – Elias e Moisés quiseram fugir.
2. Esconder-se – Há muitos modos de se esconder.
3. Desistir – É um dos sentimentos mais comuns.
4. Isolar-se – O abandono da comunhão é sintomático.
III - LIÇÕES DE DEUS
1. Confiar firmemente no SENHOR – Vs. 5-7 e 11-12
2. Orar e Jejuar – Vs. 4-5 e 8-9 – Ver Ester 4:16
3. Evitar a auto-comiseração – Vs. 9-10 e 13-14.
4. Entregar a vida e o futuro a Deus – Vs. 15 a 18.
IV - PROVIDÊNCIAS DIVINAS
Quando passarmos por crises, não devemos estranhar nossos sentimentos humanos. É conveniente percebermos nossas reações naturais para
podermos lutar contra elas. O momento é de aplicar o remédio sagrado, ou
seja, aquilo que o SENHOR nos ensina a fazer (As Lições de Deus).
E o mais importante: não desprezar as providências de Deus:
1. Ele cuida de nosso físico – Vs. 5-7. Elias havia feito jejum, agora
era hora de alimentar-se. O corpo fraco torna o espírito enfraquecido e
deixa a alma vulnerável.
2. Ele providencia um bom retiro – Vs. 8. As pessoas pensam em lazer
para relaxar dos problemas. Lazer é para relaxar do cansaço. O estresse
causado por problemas deve ser combatido com um retiro espiritual.
3. Ele nos mostra que “trabalha” na quietude – Vs. 11 a 13. Às vezes
queremos que Deus faça um estrondoso milagre, mas Deus, muitas
vezes, se revela poderosa e eficientemente de forma imperceptível.
4. Ele nos ergue ao nos mostrar novos desafios – Vs. 15. Ao invés de
nos mandar desistir, de apoiar nossas fugas, de fomentar nossas autocomiserações ou apoiar nosso isolamento, o SENHOR nos dá uma
simples ordem: “Vai, e volta!”

AGENDA DA IGREJA
AGOSTO

07 (quinta-feira) - 15h: Início do Semestre - CBD - Discipulado Intensivo
		19h: Início do Semestre - CTBPL - Treinamento Bíblico
09 (sábado) - 18h: Encontro do Grupo Grão de Mostarda
		19h: Reunião do Conselho da Igreja
10 (domingo) - 09h: Assembléia Geral da Igreja (durante a EBD)
15 (sexta-feira) - 08h: Encontro de Varões – Celebração Dia dos Pais.
		Tema: Correr Atrás do Vento - Eclesiastes 2:11
		Retorno sábado, dia 16, às 13 horas.
16 (sábado) - 19h: Casamento de Ana Paula e Lívio Rafael
22 e 23 (sab/dom) -		Conferência Missionária do Pr. José Nogueira, em
		Petrolina-PE (Igr. Batista Regular Jardim Amazonas).

SETEMBRO

06 (sábado) - 19h: Chá de Panela de Joana D’Arc e Paulinho
07 (domingo) - 09h: Celebração da Ceia do SENHOR
		18h: Culto Cívico
13 (sábado) - 19h: Encontro de Senhoras (paralelo à Mocidade)
20 e 21 (sab/dom) -		Conferência de Conservação de Frutos - Missões

DIA DOS PAIS - ENCONTRO DE VARÕES

Data: 15 e 16 de agosto (sexta e sábado)
Local: Pousada dos Ventos - Maranguape
Tema: Correr Atrás do Vento - Eclesiastes 2:11 - Taxa: R$ 30,00

