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Escrevo uma série de artigos sobre
o nosso propósito
de construir a MASSADA, a nossa Forta
leza Batista
Fundamentalista. Além de um local
maior para
realizarmos nossos cultos e programa
ções especiais,
ela será um símbolo de nossa histó
ria de fé. Representará
a nossa luta por batalharmos diligente
mente pela sã doutrina.
Tornar-se-á um bastião de nosso com
promisso missionário
de alcançar judeus e gentios, de toda
a terra,
– Pr. José Nogueira –
para o SENHOR Jesus Cristo.

PARA PENSAR
Nossa igreja, ao longo de seus anos, tem sido muito abençoada por Deus. Essa bênção do SENHOR tem sido estendida para
nós e para nossas famílias. Como nas coisas de Deus há sempre
abundância, nossas bênçãos têm jorrado para irmãos de outras
igrejas e até para muitas igrejas próximas e distantes.
Podemos dizer, com convicção e verdade, que a nossa
igreja não apenas funciona bem. Ela vive com intensidade.
Todas as semanas dezenas de irmãos trabalham para que tenhamos excelência em nossas atividades. Nossa sinceridade
e zelo são reconhecidos até por nossos mais cruéis críticos.
E devemos tudo isso ao SENHOR, que tem sido generoso e
tem abençoado o fruto de nosso trabalho.
É maravilhoso quando podemos testemunhar irmãos que compreendem isso e querem ser sempre gratos ao SENHOR JESUS
CRISTO. Esses irmãos estampam sua verdadeira gratidão em
momentos importantes e históricos. Eles se mostram voluntários
em cooperação. São generosos e entusiastas. Damos graças a
Deus por ter irmãos na fé que sentem alegria em participar. Estes
expressam a marca indelével de uma vida que agrada a Deus.
Há mais uma coisa muito importante: eles nos encorajam. O
discernimento deles é para nós um bálsamo, uma fonte de ânimo. Eles nem sabem o quanto somos abençoados por eles, mas
Deus sabe, e Ele há de galardoar esses servos dedicados.
Como tenho dito: hora de necessidade e momento de
precisão são ocasiões oportunas de mostrar a nossa fé, de
revelar o nosso amor, de evidenciar se valorizamos a Igreja
do SENHOR, e de ofertar ao SENHOR Deus como expressão
de gratidão por tanto que Ele nos tem dado.
Soli Deo Gloria!
OBSERVAÇÃO Pedimos que cada irmão em Cristo
verifique se o seu nome está na Lista de Compromissos
para a Construção da Massada (nas Notas & Notícias), e
também confirme se o valor está correto. Estamos prestes a iniciar as obras, e precisamos ter a certeza de que
realmente teremos pelo menos 100 pessoas comprometidas, perfazendo um total de cinco mil reais. Qualquer
engano ou dúvida, por favor, nos comunique.

KOINONIA - 23 DE SETEMBRO DE 2008

O Mar de Paulo: Provisão de Deus - Atos 27:13-26
Você acredita em anjos? Eles figuram por toda a Bíblia. São servos de Deus a serviço dos salvos – Hebreus 1:13-14. Eles são seres
de grande poder e força espirituais. Eles estão aqui, embora não os
possamos ver - Salmo 103:20.
Em 722 a.C., vemos que a Assíria, chefiada por Senaqueribe,
estava afrontando Israel. Senaqueribe tinha um exército que era como
uma grande multidão. Deus enviou apenas um anjo, e ele destruiu
todo o exército assírio. Um anjo apenas! (2 Reis 19:35-37).
Êxodo 14:19-20! Há um Anjo de Deus aqui e este Anjo é o Senhor
dos Anjos - é Jesus! Anjo com letra maiúscula! É desse Anjo que está
escrito: “O anjo do SENHOR acampa-se ao redor dos que o temem e
os livra” - Salmo 34:7. Seja qual for a sua situação, saiba que existem
anjos de Deus para te ajudar e mesmo o Anjo dos anjos que é Jesus,
está trabalhando para te ajudar.
No caso dos filhos de Israel ali no deserto, o Anjo estava trabalhando para que o inimigo não se aproximasse, estava trabalhando
para protegê-los naquela ocasião! Isso nos faz lembrar 1 João 5:
18 que diz: “Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não
vive em pecado; antes, Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o
Maligno não lhe toca”.
Naquele mar em tempestade e furacão terrível, acabaram-se
as esperanças humanas – Atos 27:16-20. Mas, há uma grande
lição espiritual no Mar de Paulo: Deus tem sempre uma provisão:
Atos 27: 21-26.
1 - Às vezes fazemos as coisas erradas, e há conseqüências Atos 27: 21
2 - Hoje é tempo de ouvir o Conselho Divino - Atos 27: 22
3 - A Provisão de Deus é certa – o prejuízo será apenas material
- Atos 27: 22-24
4 - Hora de bom ânimo, confiando em Deus - Atos 27: 25
5 - Deus providenciará o necessário - Atos 27: 26
ASSUNTOS DE ORAÇÃO
1 - Ações de Graça: Pela Conferência de Conservação de Frutos;
Pela oferta de 3 mil reais; Pela doação de 2 mil reais que possibilitará a
compra do terreno em Patacas; Agradecer pelos mil reais que servirão
de provisão para o 13º Salário dos missionários; Pelo andamento da
Campanha de Construção da Massada (já temos 92 participantes). Pela
Ressonância da Rogelma: agradecer e orar pelo exame e cirurgia.
2 - Oremos: Pela saúde do irmão Bezerra: secreção; Pela saúde da
Ilzanir: que o SENHOR dirija o tratamento certo. Pela Zildânia: sua
saúde. Pelo tratamento médico da neta da Socorro da Aureliano.
Pelos resultados dos exames da Rose (do Brunão). Pela viagem do
Roberto a Israel (02/10). Pelo irmão José Lima (UTI).
3 - Oremos: Pela gravidez da Diana Karla, Ariane, Ozênia e Cida;
Irmãos que estudam/trabalham fora: J. de Deus/Sancha (Maceió);
Ícaro (S. J. Campos); Natan (SP); Átila (Sobral); Marcos (Goiânia); V.
Bruno e Lady (Crato); Linhares (Mossoró); Cris Mônica (Cáceres); Josiel (Maracanaú); Lucy (Mulungu e Caridade) Rômulo (Jaguaribe). Pelo
Martins e por toda a família da Neide; Pela cirurgia da Dona Socorro, do
irmão Walbens. Pelo ministério no Hosp. Albert Sabin: sábado.
4 - Oremos: Pelo Assentamento Raposa, plano de Missões da Janeide. Pela chamada do Alex Paulo: Concurso de Delegado. Pelo
Leonardo (12 anos): precisa de cirurgia neurológica. Pelo casamento
de Paulinho e Nack.

MISSÕES
Continuemos a Orar pela China
Um famoso líder da igreja chinesa foi preso no ano passado,
por receber três toneladas de Bíblias. Se condenado, ele poderá
enfrentar uma pena de até 15 anos de prisão.
De acordo com a Associação Cristã de Ajuda à China (CAA,
sigla em inglês) Zhou Heng é gerente de uma livraria registrada
chamada Yayi Christian onde livros cristãos são vendidos de forma
legal e oficial dentro da China. A prisão de Zhou Heng foi aprovada
pelo Procurador do distrito de Shayibake, da cidade de Urumqi,
no dia 31 de agosto. Uma cópia da notificação obtida pela CAA
diz que Zhou Heng foi acusado de operação de negócio ilegal. O
cristão está atualmente detido no Centro de Detenção de Xishan.
Ele foi encarcerado ao receber três toneladas de Bíblias em
uma rodoviária. As Bíblias foram doadas por igrejas sul-coreanas
para serem distribuídas gratuitamente aos crentes locais.
A notificação foi enviada à esposa dele, Chen Jihong, por um
oficial da Agência de Segurança Pública Municipal de Urumqi. Segundo a CAA, o governo chinês só permite que igrejas oficialmente
registradas imprimam e distribuam um número limitado de Bíblias
a cada ano. Investigadores de CAA falaram com um homem que
compartilhou da cela com irmão Zhou e que recentemente foi
solto. Ele contou que o irmão Zhou era severamenteUm famoso
advogado de defesa de direitos humanos cristão, Zhang Xingshui,
concordou em representar e defender Zhou Heng no tribunal.
Além disso, de acordo com fontes da CAA, foram soltos os
sete líderes de igrejas domésticas que estavam detidos em uma
casa na Mongólia
Interior.
Quatro pastores
da província de Liaoning, inclusive o
pastor QIN Tao (29
anos), Wang Cong
(34 anos), Wang
Shengjun (34 anos),
Wang Youjun (47
anos), junto de outras três mulheres
cristãs, haviam sido
levados presos durante um culto doméstico na aldeia de Leizhiwa,
cidade de Kouhe, Kulun Qi, Mongólia Interior.
Pedidos de Oração

1 - Continuemos a orar pela China. A notícia acima é do ano passado, mas serve para ilustrar a dificuldade dos irmãos chineses
em viver sua fé e para pregar o Evangelho. Oremos especialmente
pelo Pastor Zhou Heng e por sua esposa Chen Jihong.
2 - O Brasil lidera como o maior produtor de Bíblias do mundo,
produzindo para o mercado interno e para exportação em diversos
idiomas, já tendo superado o EUA. Mas, a China é o país que
mais publica Bíblias para o seu próprio país, na língua Mandarim.
Oremos para que essas Bíblias sejam lidas, sejam estudadas,
suas doutrinas sejam cridas e suas verdades sejam pregadas.

MISSÕES

Oremos pelo BRASIL
Estamos às vésperas de eleições municipais, e temos o dever de
orar por nosso país e por seus governantes (1 Timóteo 2:1-2). Quanto
ao Brasil, surgiu a boa notícia de sermos o maior produtor e exportador
de Bíblias do mundo. O Brasil também produz gigantescas quantidades
de livros religiosos (de várias religiões). Cerca de 20% do número de
exemplares vendidos em 2005 tinham como tema principal a religião,
conforme pesquisa da Câmara Brasileira do Livro (CBL). No tocante ao
faturamento, responde por uma fatia de 12% do mercado editorial.
O gênero religioso cresceu acima da média do mercado. Segundo
Whaner Endo, diretor da Associação dos Editores Cristãos (Asec),
um dos fatores que faz o mercado editorial religioso crescer continuamente é o aumento constante do número de evangélicos no país. De
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
eles representavam 9% da população em 1991, e em 2000 já eram
15,4%, um contingente de 26,2 milhões de pessoas. O aumento da
qualidade dos livros produzidos e o incremento da distribuição de
Bíblias, além da melhoria do nível educacional dos brasileiros, ajudam a explicar o bom desempenho. O grande responsável pela boa
vendagem do setor é a Bíblia.
Segundo Erni Walter Seibert, diretor da Sociedade Bíblica Brasileira (SBB), estima-se que seja distribuída uma média de 8 milhões
a 9 milhões de Bíblias por ano no Brasil. Normalmente, 50% a 60%
desse volume é produzido pela SBB, que no ano passado atingiu o
pico de 5,5 milhões de exemplares distribuídos somente no país. “O
número de 2006 surpreendeu até mesmo a instituição, que credita
o crescimento a um aumento do uso da Bíblia nos projetos sociais e
de evangelização das igrejas”, diz Seibert.
A Bíblia é o livro mais vendido e traduzido do mundo. Existem 2.400
traduções totais ou parciais, mais de um terço de um total estimado
de 6.500 línguas faladas. Em 2005, somente as sociedades bíblicas
distribuíram 24,3 milhões de exemplares ao redor do planeta. No ano
passado, a SBB encaminhou para o exterior 2,7 milhões de exemplares, principalmente para entidades irmãs de países da América Latina,
Egito, África do Sul e Nigéria (em inglês e duas línguas locais). “A
Gráfica da Bíblia, da SBB, é uma das maiores gráficas especializadas
em Bíblias no mundo”, afirma Endo. Cresce também, a cada ano,
a exportação de livros evangélicos para Portugal e demais países
lusófonos africanos.
Pedidos de Oração
1 - Oremos pelas eleições do dia 05 de outubro. Clamemos ao
SENHOR para que tenhamos prefeitos e vereadores que, além de
administradores e legisladores eficientes e honestos, sejam tementes
a Deus e que promovam a liberdade religiosa.
2 - Oremos por esse grande contigente de “evangélicos”, muitos não
fazem parte da fé bíblica e histórica, pertencendo a seitas neo-pentecostais. Oremos por tantos que são enganados, e para que muitos,
pela leitura da Bíblia, sejam esclarecidos e encontrem a Verdade.
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N otas & Notícias

Atenção: DIA 05 DE OUTUBRO

Por causa das Eleições Municipais, não realizaremos EBD no dia 05 de
outubro (domingo pela manhã). Como é o primeiro domingo do mês, dia
em que celebramos a Ceia do SENHOR, vamos fazer excepcionalmente a Celebração da Ceia à noite, por ocasião do Culto das 18 horas.

AGENDA DA IGREJA - OUTUBRO

05 (domingo) 			
11 (sábado) 17 a 19 (sex a dom) 25 (sábado) -

09h: SEM EBD (Eleições Municipais)
18h: Ceia do SENHOR - Dia das Primícias
19h: Chá de Panela - Lia e Samuel
Retiro de Jovens
19h: Casamento de Nack e Paulinho

A CONSTRUÇÃO DA MASSADA
Fortaleza Batista Fundamentalista
Lista de Compromissos

Precisamos nos dispor em dependência ao SENHOR Jesus e investirmos a partir de agora. Até agora já temos o compromisso de 92 irmãos:
1. Pr. Nogueira (150,); 2. Pr. Joaquim (100,); 3. Elsa (120,);
4. Josiel /Lucy (400,); 5. Catarina (30,); 6. Daniel (100,); 7. Assis
(25,); 8. Jorge Teixeira (25,); 9. Giuvan (70,); 10. Alexandre Paulo
(50,); 11. Fátima Linhares (30,); 12. Graça Tabosa (30,); 13. Lívio
Rafael (30,); 14. Vanuza (40,); 15. Ripardo (30,); 16. Pr. Cosmo
(30,); 17. Marlúcia (30,); 18. Claudinho (100,); 19. Júlio/Eriedna
(50,); 20. Júlio César (50,); 21. Jessé (20,); 22. James (25,);
23. Eliete (20,); 24. Maria Vó (15,); 25. Alexandre Aquino/
Glaudiane (100,); 26. Auristela (10,); 27. Ricardo/Simone (50,);
28. Rômulo (50,); 29. Petros (20,); 30. Aureliano (15,); 31. Eliacy (20,);
32. Marlene (15,); 33. Karlos (40,); 34. Rodrigo (15,); 35. Luzanira
(20,); 36. Sérgio (30,); 37. Valdeci (20,); 38. Mazé Braga (30,);
3 9 . R i c a r d o M a c i e i r a ( 4 0 , ) ; 4 0 . Ti a g o / G i n a ( 3 0 , ) ; 4 1 .
Bonifácio (150,); 42. Walter (10,); 43. Eliane Farias (30,); 44.
Mazé Fernandes (10,); 45. Eudalice (15,); 46. Carmen (50,);
47. Marcelo (500,); 48. Marcus Ferreira (40,); 49. Mota (50,);
50. Linda (30,); 51. Sarinha (10,); 52. Aila (50,); 53. Cléia (10,);
54. Adriana (20,); 55. João Lucas (3,); 56. Vaudenir (10,);
57. Jachson/Ismênia (150,); 58. Lourdes Holanda (20,); 59. Fca.
Aguiar (20,); 60. Vanúzia/Ricardo (40,); 61. Camilinha (10,);
62. Raimundo/Edite (20,); 63. Igor/Raíza (25,); 64. Maria Renata
(5,); 65. Janeide (5,); 66. Ximenes (50,); 67. Clarice (10,);
68. Roberto/Verônica Kedoshim (30,); 69. Lemos (20,);
70. Milena (70,); 71. Nack (10,); 72. Paulinho (10,); 73. Luciano (100,);
74. Hilária (10,); 75. Mazé Mesquita (10,); 76. Luiz Cláudio (20,);
77. Otílio/Samara (20,); 78. Ivone (10,); 79. Rita Ângelo (20,);
80. Mª Evenilda Nyr (10,); 81. Lourdes Moreira (20,); 82. Rose (50,);
83. Lúcia Oliveira (50,); 84. Cláudio/Zoélia (250,); 85. Tana (40,);
86. Cong. Pecém (50,); 87. Diniz/Jute (200,); 88. Fábio Moura (20,);
89. Sandra Duarte (20,); 90. Iranir (10,); 91. Jocélio/Zildânia (70,);
92. Janemeyre (20,).
Por amor e pela fé, comprometa-se a ajudar mensalmente até dezembro.
Esperamos que nesses meses (até dezembro) de contribuição o SENHOR
Deus nos dê o que nós necessitamos nesta primeira parte do projeto.

Para efeito de planejamento, AINDA estou confiando em
Deus para cooperar mensalmente com a construção de
nossa MASSADA - Fortaleza Batista Fundamentalista, com
a importância de R$ ______________________ por mês, até
dezembro/2008. Meu nome: __________________________
_______________________________________________.
Preencha, recorte e coloque no Gazofilácio, ou entregue à irmã Elsa Mita

