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A BÍBLIA E O CELULAR

Já imaginou o que aconteceria se tratássemos a nossa
Bíblia do jeito que tratamos o nosso celular?
E se sempre carregássemos a nossa
Bíblia no bolso ou na bolsa?
E se déssemos uma olhada
nela várias vezes ao dia?
E se voltássemos para apanhá-la quando a esquecemos
em casa, no escritório... ?
E se a usássemos para enviar mensagens aos nossos
amigos? E se a tratássemos como se não pudéssemos
viver sem ela?
E se a déssemos de presente às crianças?
E se a usássemos quando viajamos?
E se lançássemos mão dela em caso de emergência?
Ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal. Ela
‘pega’ em qualquer lugar. Não é preciso se preocupar
com a falta de crédito porque Jesus já pagou a conta, e
os créditos não têm fim.
E o melhor de tudo: não cai a ligação e a carga da
bateria é para toda a vida.
“Buscai ao SENHOR enquanto se pode achar,
invocai-O enquanto está perto”! (Isaías 55:6)
TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

Quando você estiver triste, ligue João 14.
Quando pessoas falarem de você, ligue Salmo 27.
Quando você estiver nervoso, ligue Salmo 51.
Quando você estiver preocupado, ligue Mateus 6:19,34.
Quando você estiver em perigo, ligue Salmo 91.
Quando Deus parecer distante, ligue Salmo 63.
Quando sua fé precisar ser ativada, ligue Hebreus 11.
Quando você estiver solitário e com medo, ligue Salmo 23.
Quando você for áspero e crítico, ligue 1 Coríntios 13.
Para saber o segredo da felicidade, ligue
Colossenses 3:12-17.
Quando você sentir-se triste e sozinho, ligue
Romanos 8:31-39.
Quando você quiser paz e descanso, ligue Mateus 11:25-30.
Quando o mundo parecer maior que Deus, ligue Salmo 90.
Anote em sua agenda, um deles pode ser IMPORTANTE
a qualquer MOMENTO em sua VIDA!
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O (MAU) EXEMPLO DE JONAS
Deus nos diz:
“Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do SENHOR para
Társis; e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Társis; pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com
eles para Társis, para longe da presença do SENHOR”
(Jonas 1:3).
A ordem de Deus era clara. Jonas deveria ir para Nínive,
capital do Império Assírio, e anunciar o iminente juízo de Deus
contra eles. Sua mensagem deveria ser direta: arrependam-se ou
morrerão. Era tarefa para um profeta. E Jonas era um profeta de
Deus. O SENHOR de Israel o chamara para que ele se dispusesse
e fosse obediente às Suas ordens. Mas, Jonas, de forma rápida,
se dispõe para não obedecer. Ele queria se esquivar. Queira se
omitir, e fazer a sua própria vontade, e não a vontade de Deus.
Será que Jonas tinha as suas desculpas para não participar
daquele projeto de Deus em salvar Nínive? Certamente que sim.
Ninguém desobedece por desobedecer simplesmente. Há sempre
as desculpas. Nossos arrazoados.
Mas, ninguém desob edece ao SENHOR impunemente.
Os ímpios impenitentes serão condenados:
“Estes sofrerão penalidade de eterna destruição,
banidos da face do Senhor e da glória do Seu poder”
(2 Tessalonicenses 1:9)
Os crentes que vivem em desobediência são disciplinados:
“Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados (pelo Senhor), somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo”
(1 Coríntios 11:31-32).
Interessante é que os ímpios duvidam do JUÍZO de Deus. Os
que não querem se converter a Cristo “querem pagar para ver”.
Eles não acreditam quando a Bíblia Sagrada lhes ameaça com
Morte Eterna, caso não se arrependam.
Mais interessante ainda é observarmos que alguns que parecem ter crido em Cristo como seu Senhor, e se professam crentes,
também duvidam da disciplina do Senhor. Parece que querem
também ver para crer. Eles entendem a vontade do Senhor, e
se dispõem a ir contra ela. Sabem que estão se dispondo para
não obedecer, entendem que isso é errado diante do SENHOR,
mas, de algum modo, pensam que escaparão da disciplina do
Senhor.
Jonas pagou um alto preço por pensar e agir desse modo.
Teve que amargar ser envergonhado no meio dos incrédulos. Foi
obrigado a ser comida de peixe. E causou prejuízos a todos que
estavam ao seu redor. Até que se dispôs a obedecer.
Será que algum crente, em seu perfeito juízo, gostaria de passar por uma experiência tão drástica para, então, obedecer?
Ouçamos a voz do SENHOR, que em Isaías 60:1-2, nos intima:
“Dispõe-te”. A ordem é clara. Devemos nos dispor. Sim, temos que
nos dispor para obedecer e fazer a vontade do SENHOR.

UMA PROMESSA
E UMA MARAVILHOSA GARANTIA
“Honra ao SENHOR com os teus bens, e com as primícias de
toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros,
e transbordarão de vinho os teus lagares” (Provérbios 3:9-10)
É maravilhoso poder confiar no SENHOR, pois diante das
necessidades de Sua obra, Ele promete abençoar ricamente
os que O honram. E nós sabemos muito bem que o SENHOR
Deus é fiel.
Rendemos ações de graça a Jesus Cristo, Senhor de Sua
igreja, pois em nossa última assembléia, quando decidimos
pôr em prática o projeto de construirmos a nossa MASSADA,
prontamente dezenas de irmãos se comprometeram a dar uma
oferta mensal designada para a construção. Irmãos em Cristo
têm se disposto voluntariamente e de coração a cooperar com o
que puderem para que, em dezembro de 2009, possamos consagrar este espaço e construção para a Glória do SENHOR.
Isto prova que o nosso povo honra a Deus com os lábios
e também com o coração. Só podemos ficar “como quem
sonha” ao constatarmos que nós não somos o povo que
Jesus sentenciou:
“Este povo honra-Me com os lábios,
Mas seu coração está longe de Mim” (Marcos 7:26).
Isto Jesus disse porque muito bem conhece o coração
humano, e havia ensinado que “onde está o vosso tesouro,
aí estará também o vosso coração” (Lucas 12:34).
Nós, como igreja, estamos orando e planejando. Já fizemos
um orçamento preliminar de investirmos 60 mil nos alicerces e
infra-estrutura da Massada. Como temos 25 mil em poupança,
e do caixa da igreja investiremos 10 mil reais (dois mil por
mês – de agosto a dezembro). Ainda estamos precisando
de 25 mil para completar o orçamento. E combinamos de
irmãos ofertarem mensalmente uma importância segundo as
suas posses. Como precisamos planejar e saber com quem
e com quanto podemos contar, solicitamos que os irmãos
assumissem seus compromissos. Cremos que, do modo como
o SENHOR Deus tem tocado e sensibilizado os irmãos em
Cristo, em setembro teremos no mínimo 100 compromissos,
e poderemos dar início a este projeto.
Com o compromisso do irmão Xavier (20,00), fechamos a
semana passada com 42 compromissos. Agora chegou a sua
vez (preencha e entregue à irmã Elsa o formulário abaixo):
Para efeito de planejamento, estou confiando em Deus
para cooperar mensalmente com a construção de nossa
MASSADA - Fortaleza Batista Fundamentalista, com a
importância de R$ ______________________ por mês, de
agosto a dezembro/2008. Meu nome: __________________
______________________________________________.

KOINONIA (19 DE AGOSTO DE 2008)

ENCARANDO GIGANTES

1 Samuel 17:20-40
- Não há mais filisteus, e o Golias já morreu há 3 mil anos. Mas,
estão vivos outros gigantes atuais. Já vimos que enfrentamos gigantes quando: CONFIAMOS EM DEUS! Todos que confiaram em Deus
venceram seus gigantes – Hebreus 11:30-34
1 - É HORA DE ENCARARMOS OS NOSSOS GIGANTES, DEVEMOS SAIR DA TRINCHEIRA PARA PELEJAR COM AQUELES
AFRONTAM A DEUS E A NÓS - Vs. 26, 31-32 e 40.
Só vence a luta quem vai à batalha! Só vence o inimigo quem
sai das trincheiras para lutar! Só derruba o gigante quem vai até ele!
Enquanto você permanecer escondido, com medo, acuado, descrente
– o gigante vai continuar lá, de pé - te afrontando!
2 - DEVEMOS OLHAR PARA QUEM É MAIOR E ESTÁ DO NOSSO
LADO - Vs. 45-47!
O gigante se impõe para nos intimidar. Ele nos olha de cima para
baixo. A sua postura, suas roupas, seus gestos e suas palavras são
armas para nos intimidar. Se os gigantes não nos intimidassem, então,
não seriam gigantes.
Golias intimidava o exército de Israel:
O tamanho dele intimidava: 2 m e 92 cm (vs.4);
O equipamento intimidava (vs.5-7): 5 mil ciclos 70 kg;
Suas ameaças i ntimidavam (vs.10, 41-43).
Deixava o exército de Israel com medo –Vs. 11,24!
Davi não considerou o gigante, não considerou as armas e o
preparo de guerra do gigante. Não olhou para si mesmo, sua força
e seu preparo de guerra – até porque ele não tinha. O que ele levou
em conta é que Deus é maior do que qualquer gigante e que do
Senhor é a guerra (vs.47). Deus está do nosso lado, é para ele que
devemos olhar! Olhando o tamanho de Deus, o gigante que nos
afronta fica pequeno!
Encare seu gigante – como ele se chama?
Diga-lhe que vai enfrentá-lo em Nome do SENHOR Jesus Cristo!
PEDIDOS DE ORAÇÃO

1 - Ações de Graça: Pelo Retiro de Varões: Pelo casamento da Paula
e Lívio Rafael; Agradecer a Deus pelo andamento da Campanha de
Construção da Massada (42 participantes). Pela melhora das condições
políticas em Mulungu, onde a Lucy é promotora. Louvar a Deus pelas
programações especiais da Mocidade.
2 - Oremos: Pela restauração do lar do Augusto e Márcia; Pelo Igor (da
Lena); Pelo tratamento da Edislândia; Pela saúde da Ilzanir (problemas
de coração). Pela classe de evangelismo da Ivanir. Pela compra da casa
de Antº e Valdenízia (surdos).
3 - Oremos: Pela gravidez da Diana Karla, Ariane, Ozênia e Cida; Pelos irmãos
que estudam/ trabalham fora: João de Deus e Sancha (Maceió); Ícaro (São
José dos Campos); Natan (São Paulo); Átila (Sobral); Marquinhos (Goiânia);
Victor Bruno e Lady (Crato); Linhares (Mossoró); Cristina Mônica (Cáceres);
Josiel (Maracanaú); Rômulo (Jaguaribe). Pelo concurso de delegado que o
Alex Paulo passou. Pela nossa Conferência de Conservação de Frutos.
4 - Oremos: Pela Construção da MASSADA; Pelo mínimo de 100 membros
comprometidos todo mês; Pelos que estudam para concursos: Janderson,
Hugo, Anderson, Carlos, Juliana, Débora, Elder e Gláucia Linhares. Pela viagem da Auristela: Goiânia. Pelo Assentamento Raposa, em Sta. Quitéria, planos missionários da Janeide. Pelo casamento de Joana DArc e Paulinho.
5 - Oremos: Pelo trabalho no Hospital Albert Sabin; Pela conversão do
Bruno (do Ripardo), do Bebeto (da Marlúcia); do Francisco (da Catarina),
do Rosilton (da Sandra) e do Adauto (da Aila); Pela viagem do Roberto:
Israel. Pela conversão da Jaqueline (Marden). Oremos pela mãe da Sandra
(Maria Rocha), que teve um princípio de AVC: saúde e conversão.

MISSÕES

OREMOS PELA CHINA
O QUE A MÍDIA NÃO NOTICIA
E A TV NÃO MOSTRA
1 - Oremos: Autoridades prenderam por dez horas três ativistas
cristãos americanos que estavam fazendo uma manifestação
na Praça Tiananmen. O Pr. Pat Mahoney, da Coalizão de Defesa
ao Cristão; Brandi Swindell, da Geração Vida (Life Generation); e
Michael McMonagle, diretor nacional do Geração Vida, conseguiram se ajoelhar e orar, mas foram levados sob custódia no dia 6 de
agosto após exibirem uma bandeira onde se lia em inglês e chinês:
“Jesus Cristo é Rei”. Policiais à paisana foram ao encontro dos
três e discretamente tentaram levá-los para outro lugar. Diante da
insistência dos cristãos, mais e mais policiais vestidos com roupas
informais começaram a chegar, formando um aglomerado ao redor
dos cristãos. Muitos apareceram com guarda-chuvas e os colocaram
bem em frente à bandeira com os dizeres, numa tentativa de evitar
que as pessoas percebessem o manifesto. Os cristãos foram interrogados, tiveram seus vistos suspensos, celulares confiscados e foram
obrigados a pagar US$ 2 mil para retornarem aos Estados Unidos,
numa espécie de multa e convite forçado para deixarem a China. O
grupo estendeu a bandeira com os dizeres cristãos na praça onde,
em 1989, estudantes foram mortos em um massacre quando pediam
por democracia.
2 - Oremos: Hua Huiqi, pastor de uma igreja não-registrada,
escreveu uma carta para o presidente norte-americano George
W. Bush, no domingo (10 de agosto), pedindo oração por sua
segurança pessoal e por liberdade religiosa para todo o povo
chinês. Nesse mesmo dia, policiais com roupas civis prenderam Hua
para impedir que ele participasse de um culto na igreja protestante
registrada Kuanjie, em Pequim, ao qual Bush deveria comparecer, de
acordo com a programação de sua visita ao país. Durante a semana,
vários outros cristãos também continuaram detidos ou em prisão domiciliar enquanto acontecem os Jogos Olímpicos. Hua, na carta que
escreveu, agradeceu ao presidente Bush por sua preocupação com
as igrejas chinesas não-registradas, além de expressar seu pesar por
não poder comparecer ao culto do domingo. Ele também descreveu
sua detenção, dizendo que sete ou oito policiais o chutaram e lhe
deram socos.
3 - Oremos: Zhang Mingxuan, lider de uma igreja doméstica,
foi detido pela polícia chinesa depois que jornalistas da BBC
tentaram entrevistá-lo. Juntamente com ele estavam sua esposa
Xie Fenglang e o co-pastor Wu Jiang He. O jornalista de assuntos
internacionais John Simpson telefonou para Zhang a fim de pedir que
ele concedesse uma entrevista, exatamente como foi solicitado no
livro dado aos jornalistas que estão fazendo a cobertura dos Jogos
Olímpicos em Pequim.
Zhang concordou em dar a entrevista, mas enquanto Simpson
viajava para encontrá-lo, a polícia deteve Zhang e seus companheiros,
e os levou para a delegacia. Quando Zhang Mingxuan informou John
Simpson, por telefone, sobre o lugar onde se encontrava, o jornalista
se dirigiu para a delegacia e gritou algumas perguntas para Zhang,
que estava visível numa janela aberta no segundo andar do prédio,
como foi mostrado pela seqüência filmada pela BBC.

N otas & Notícias

AGENDA DA IGREJA
SETEMBRO

06 (sábado) - 19h: Chá de Panela de Joana D’Arc e Paulinho
07 (domingo) - 09h: Celebração da Ceia do SENHOR
		18h: Culto Cívico
12 (sexta-feira) - 19h: Comemoração de 15 anos da Jéssica (do Pr. Luiz)
13 (sábado) - 19h: Encontro de Senhoras (paralelo à Mocidade)
20 e 21 (sab/dom) -		Conferência de Conservação de Frutos - Missões

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA

- CONSERVAÇÃO DE FRUTOS - 20 e 21 DE SETEMBRO
O Grupo Grão de Mostarda está planejando e trabalhando para
termos uma grande Conferência Missionária. A nossa Conferência
Missionária de Conservação de Frutos tem como objetivo, conforme o próprio nome já diz, preservar as bênçãos da conferência
missionária do início do ano.
Você quer ajudar? A próxima reunião do Grupo Grão de Mostarda
será terça-feira, dia 26, depois que estudarmos “Derrubando os
Gigantes”, em nossa Koinonia.
CURSO

DESPERTANDO O DOM DE ENSINAR

A Educadora Cristã Carmen Cinira dará continuidade ao curso de
preparação de professores de crianças, com o módulo
COMO PREPARAR LIÇÕES BÍBLICAS.
O Curso começará sexta-feira, dia 29, ás 19 horas.

RETIROS

JOVENS » Tema: Oração - A Senha de Deus. Jeremias 33:3

17 a 19/Outubro Acampamento Vale do Vento em Maranguape.

CASAIS » Tema: Conhecimento de Deus,
07 a 09/Novembro Auto-Conhecimento e Conhecimento Mútuo.
		 No acolhedor Hotel Donana, Taxa: 250,00.
MIN. DORCAS » Tema: A Dinâmica da Liderança Eficaz.
12 a 14/Dezembro Neemias 2:4

RETIRO DE VARÕES – Com uma frase o Pr. Luiz Lindolfo
resumiu o que foi o nosso Retiro de Varões: “Muito abençoado!”
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