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CELEBRANDO
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EMANUEL

O DEUS CONOSCO
“Eis que a virgem conceberá e dará à luz
um filho, e Ele será chamado pelo nome de
Emanuel, que quer dizer: Deus conosco”
Mateus 1:23
Dia 25 (quinta-feira) às 19 horas
R ea p resenta ç ã o
Dia 28 (domingo) às 18 horas
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Comece Esvaziando-se
a Si Mesmo

M

uitos anseiam por transformação, mas no fundo temem essa
mudança. No entanto, o crescimento espiritual começa quando
esvaziamos nossa vida, pois esse é um processo que não começa
com a plenitude, mas sim com o vazio. Nisso seguimos o exemplo
de Jesus que “esvaziou a Si mesmo, assumindo a forma de servo e
fazendo-Se semelhante aos homens” (Filipenses 2:7).
Até mesmo Jesus teve que dar espaço para que Deus agisse em
Sua vida. Embora tivesse uma posição privilegiada, Ele abriu mão
dela. O mesmo deve acontecer conosco. Temos que nos esvaziar de
tudo. Só então conseguiremos receber as bênçãos de Deus.
Mas, afinal, o que significa esvaziar a si mesmo? Como entrar em
sintonia com essa necessidade de nos entregar a esse processo?
Vamos olhar para o exemplo de Abraão. Seu primeiro passo foi
deixar sua casa e sua parentela em resposta ao chamado de Deus.
Mas isso não envolveu apenas uma mudança de lugar. Ele teve que
abandonar tudo o que havia conhecido até então: seu porto seguro,
sua zona de conforto. Deus também espera isso de nós. Ele espera
que quebremos todas as pontes que nos ligam à nossa vida anterior,
para que possamos ingressar na nova vida que preparou para nós.
Porém, deixar para trás nossa zona de conforto pode ser uma experiência aterrorizante. Ao deixar para trás o mundo que conhecemos,
experimentaremos dor, sofrimento e medo. Pois, envolve muito mais do
que um mero deslocamento no tempo e no espaço. Partir não é apenas
mudar de um lugar para outro. A atitude de deixar para trás, de abrir
mão de tudo aquilo que até então se conhecia é algo que se passa num
nível espiritual. É nesse nível que acontece a parte mais profunda da
jornada. Essa jornada, na verdade, é uma transição de vida que envolve
certos tipos de abandono: abrir mão de velhos hábitos e substituí-los
por novos; esvaziar a si mesmo como uma espécie de preparação para
receber toda a graça que Deus derramará sobre você.
Ao olhar para o exemplo de Abraão, para a forma como ele confiou
em Deus, nos sentimos encorajados para enfrentar essa jornada. Deus
ordenou a ele que oferecesse seu filho Isaque em sacrifício. Isaque, a
tão sonhada promessa de Deus, de repente acabou se transformando
no maior amor do patriarca. A impressão que se tem é que o amor
que ele sentia pelo filho tomou conta de todo seu coração, tomando o
lugar de seu amor a Deus. Vista dessa perspectiva, a ordem de Deus
para que ele sacrificasse o menino era, de fato, um chamado para
que Abraão voltasse seu coração novamente para Deus.
É exatamente isso que precisamos: voltar novamente e inteiramente o nosso coração para Deus. A Bíblia chama isso de vários nomes:
consagração, retorno ao primeiro amor, quebrantamento, etc. É disso
que mais carecemos hoje em dia!
Adaptado do livro “Caminho da Transformação”
de Joshua Choonmin Kang

A CONSTRUÇÃO DA MASSADA
Fortaleza Batista Fundamentalista

“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 na Assembléia da Igreja, no meio do ano, 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.
Desde então, muitos 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).
Nossa igreja tem orado e planejado. 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 mais 10 mil reais (dois mil por mês –
de agosto a dezembro). Ainda precisaríamos de 25 mil para
completar o orçamento. Combinamos, então, dos membros
ofertarem mensalmente uma importância segundo as suas
posses. Como precisávamos planejar e saber com quem
poderíamos contar, solicitamos que os irmãos assumissem
seus compromissos. E do modo como o SENHOR Deus tem
tocado e sensibilizado os irmãos em Cristo, agora, no fim de
dezembro, teremos a importância necessária para dar início
a este projeto.
Se você AINDA não tem participado, AINDA dá tempo.
Preencha, recorte e coloque no Gazofilácio o compromisso
abaixo.
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: ___________________________________________.

MISSÕES – OREMOS POR ISRAEL

Família Kedoshim:
Penúltimas de 2008
“Grandes coisas fez o SENHOR por nós,
pelas quais estamos alegres.” Salmo 126:3
Estamos concluindo nossas atividades em São Paulo. Amanhã,
dia 14 de dezembro, estou voltando para Salto Grande. Nos próximos
dias 16 e 17 estaremos em Curitiba (PR). Lá, temos agendada uma
reunião que poderá definir o convite para a continuação dos estudos
da Verônica em Israel. Assim que voltarmos do Paraná, enviaremos
mensagem falando sobre os resultados desta reunião. Antes disso,
compartilho com os irmãos um breve resumo do que aconteceu até
aqui e o que temos como perspectivas para 2009.
Curso de Missões Judaicas
Concluí no dia 27 de Novembro o Curso de Missões Judaicas na
Missão Brasileira Messiânica. A MBM tem dois tipos de certificação.
Uma, parcial, onde os alunos recebem um certificado de conclusão
das matérias, e outro onde além das matérias básicas do curso são
levadas em consideração atividades extraclasse e extracurricular.
Neste ano, dois alunos receberam este certificado diferenciado: Uma
aluna chamada Cláudia Torres e eu. O Culto de Formatura e entrega
dos certificados aconteceu na última quinta-feira, 11 de Dezembro.
Curso Verônica
A Verônica concluirá o Curso do P.E.I. em janeiro. Este ano, o
israelense David Sasson, coordenador indicado pelo ICELP (do
Hospital Hadassa de Jerusalém), virá um pouco mais cedo. Agora,
em Dezembro, ministrará um workshop especial voltado para aquelas
pessoas que querem aprofundar-se na metodologia. A Verônica foi
convidada. Irei com ela para Curitiba, pois os coordenadores do P.E.I.
estão cientes do nosso projeto e da nossa pretensão de entrarmos em
Israel convidados pelo Hadassa. Embora não sejam cristãos, esses
judeus tiveram uma boa sintonia com a Verônica e podem nos ajudar.
O workshop acontecerá nos dias 16 e 17 de Dezembro (terça e quarta). Detalhes sobre esse work-shop podem ser vistos no endereço:
www.cdcp.com.br/workshop_avaliacao_dinamica.php. No dia 17 a
Verônica e eu almoçaremos com o Sr. David Sasson e a Sra. Márcia
Macionk, responsáveis pelos treinamentos. Na pauta, a possibilidade
da formalização de um convite para que a partir de 2009 a Verônica
possa fazer aperfeiçoamento em Israel. Orem nesse sentido.
Alternativas: TBI
Na impossibilidade de viajarmos logo em 2009, O Pastor Thomas
Gilmer está propondo que façamos um trabalho especial junto aos
judeus já contatados pela Amigos de Sião. O Templo Batista de Indianópolis começará um trabalho de Cabalat Shabat no próximo ano
contando com o apoio de judeus messiânicos alcançados pelos Amigos de Sião e voltado para alcançar judeus de São Paulo para Cristo.
À frente dos serviços estará o Pastor Alexandre Dutra, professor da
Missão Brasileira Messiânica e próprio Pastor Thomas Gilmer. O Pastor
Thomas vem propondo para que eu os ajude nesse trabalho.
Alternativas: AMIGOS DE SIÃO
No início do ano participei também de uma reunião com a Diretoria
da Missão Amigos de Sião (que além dos Pastores Thomas e Alexandre, conta com dois outros, incluindo o Pastor José Infante, da Bahia)

e eles manifestaram o interesse de que eu colaborasse ajudando-os
nas visitas aos judeus convertidos, lares de repouso judaicos bem
como na estruturação do website da Missão. Na noite de ontem, 12,
estive com o Pastor Thomas na Bet Sar Shalom, onde ele conduziu
a prédica do Cabalat Shabat, uma vez que o Pastor Daniel Woods
está nos Estados Unidos. Eu já estivera com ela na noite anterior,
por ocasião da Formatura no Curso de Missões Judaicas, quando ele
reforçou o convite para que façamos um trabalho conjunto.
Em abril, o Pastor Thomas pretende viajar até Fortaleza e gostaria
de reunir-se com o Pastor Nogueira. Por tudo que tenho aprendi com
este Homem de Deus e sua experiência de décadas com evangelismo
aos judeus, acho que seria interessante convidá-lo para pregar na
nossa Igreja. Sei que ele faria isso com prazer.
Alternativas: KADIMA
Se porventura não conseguirmos embarcar logo para Israel, há a
possibilidade da Verônica fazer um trabalho voluntário junto a uma
organização que aplica o PEI, aqui em São Paulo. Chama-se Kadima e
suas ações podem ser vistas no web-site: kadimanucleo.com.br. Isso
poderia dar a Verônica uma prática interessante para ela apresentar
ao ICELP, do Hadassa, em Jerusalém. Seria algo mais a agregar a
todo esforço que já temos feito.
Alternativas: ABECAR
Também gostaríamos de pedir oração por outra questão: A separação da família foi necessária e útil em 2008. A cada 15 dias em São
Paulo, eu passava 04 em Salto Grande. Este afastamento ajudou na
concentração para os estudos, mas não foi boa, pois acho importante
estar perto da Verônica e das crianças. Na perspectiva de ficarmos
um tempo mais no Brasil, uma alternativa seria ficarmos na cidade de
Mogi das Cruzes. Existe lá um trabalho conservador que eu conheci
através de visitas a um judeu polonês, sobrevivente do Holocausto.
Trata-se de uma escola, localizada no alto de uma serra. Lá, crianças
da cidade são levadas em dois turnos e têm aulas de reforço escolar,
inglês e evangelismo. O trabalho deste grupo conservador americano
pode ser visto, em parte, no web-site: www.abecar.com.br. Se ficarmos
em São Paulo ainda no decorrer de 2009, a Jordana poderia ter aulas
de inglês junto a este grupo. E como eles dispõe de uma estrutura com
diversos chalés no estilo para acolher famílias que fazem a formação
teológica oferecida por eles, poderíamos também ver a possibilidade
de ficarmos nesse local.
Curso de Hebraico
Se um bom curso de Inglês requer uns quatro anos de aulas, não
tenham dúvidas de que o hebraico requer muito mais. Quando deixei
a Casa de Cultura Judaica (culturajudaica.uol.com.br) e passei a ter
aulas particulares, foi para procurar fazer o máximo em 01 ano, uma vez
que o currículo da CCJ compreende no mínimo 04 anos. Foi interessante, pois a professora que tive focou as aulas no básico da conversação
trivial. Mas, percebi que estou muito longe do ideal para comunicar-me
no idioma de Israel. Uma vez lá, já temos uma professora contatada
para nos ensinar. Chama-se Ledícia Serruya e mora em Jerusalém.
Ela é morá (professora) de alguns brasileiros, incluindo os missionários
gaúchos que conheci. Uma vez em São Paulo, eu continuaria a ter
aulas com a Morá Flora, com quem estudo atualmente.
Este é um resumo das realizações e perspectivas neste final de
2008. Caso os irmãos tenham alguma outra pergunta, esperamos
poder respondê-las.
Abraço fraterno,
Roberto, Verônica, Jordana e Josh.

São Paulo-SP, 13/12/2008.
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AGENDA DA IGREJA • DEZEMBRO

(sex a dom) 19 a 21
(quinta-feira) 25
(sábado) 27
(domingo) 28

- Retiro do Ministério Dorcas – Hotel Don’Ana
- 19h: Cantata de Natal – Coral Cristo é Vida
- 19h: Confraternização e Eleição da Mocidade
- 09h: EBD Especial – Planejamento de 2009
			 18h: Cantata de Natal – Coral (Evangelístico)
(quarta-feira) 31 - 21h: Vigília de Oração, Batismo e Ceia do Senhor

RESUMO DA ASSEMBLÉIA GERAL
DA IBF CRISTO É VIDA
Realizada em 14 de dezembro de 2008

ASSUNTOS:
1 - Leitura e Aprovação da Ata da última assembléia.
2 - Membrezia:
A) Congregação do Pecém: Admissão de Marcos (marido da Terezinha);
B) Congregação de São Gonçalo: Exclusão da Vanúzia; comunicado que
a Tainara aceitou a exortação da igreja e retorno;
3 - Liderança:
A) Congregação do Pecém: Saida do Osmildo Santos (Lilico) do Diaconato
da Congregação do Pecém;
B) Sede: Inclusão dos irmãos Mota e Ailton como diáconos:
1 - Alexandre Aquino: Comunicações e Marketing
2 - Carmen: Educação Cristã e Projeto Vida - Marcos 10:45
3 - Bonifácio: Ordenanças (batismo, inclusive discipulado; e Ceia)
4 - Aragão: Louvor e Direção de Cultos
5 - Elsa: Finanças da Igreja
6 - Luiz Cláudio: Finanças de Missões
7 - Ximenes: Patrimônio, Conservação e Compras.
8 - Marcos: Contabilidade e Equip. de Som e Instrumentos Musicais
9 - Mota: Coordenação das SEB’s, EBEC e Koinonia Infantil
10 - Ailton: Secretaria (atas e documentos) e Assistência ao Ministério
Torres de Melo
C) Atalaia do Norte: A pedido do Pr. Ricardo – sua exclusão da igreja e
sua saída do trabalho missionário de nossa igreja.
4 - Relatório da Massada
A) Financeiro; B) Cronograma
5 - Relatório de Missões

ESTÁ ACONTECENDO,
NA GRAÇA DO SENHOR

Nossa Programação Semanal (PERÍODO DE FÉRIAS)
Domingo

09 horas - EBD - Escola Bíblica Dominical: Classes de Estudos Bíblicos
18 horas - Culto de Adoração ao SENHOR
TERÇA

19 horas- TOM - Tempo de Oração por Missões
19h30min - Koinonia: Estudo Bíblico e Reunião de Oração
SÁBADO

19 horas - Mocidade - Programação da Mocidade
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