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Em 2009,
Deus trará o meu Arão
Ailton Leite

O livro “Deus das Surpresas” é um desses materiais permitidos
por Deus para levar bênçãos a crentes e descrentes. Motivado pela
sua leitura – li duas vezes – me deparei com um acontecimento
bíblico que nos traz mais uma maravilhosa surpresa.
Vejamos o texto, quando Moisés tenta se furtar da ordem de
Deus para tirar o povo da escravidão no Egito. “Então, disse
Moisés ao SENHOR: Ah! Senhor! Eu nunca fui eloqüente,
nem outrora, nem depois que falaste a teu servo; pois sou
pesado de boca e pesado de língua” (Êxodo 4:10).
Diante da desculpa de Moisés, Deus declara: “Vai, pois,
agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás
de falar” (Êxodo 4:12). Moisés, ainda insistindo para ser cortado da lista de Deus, apela para a sensibilidade do SENHOR:
“... Ah! Senhor! Envia aquele que hás de enviar, menos a
mim” (Êxodo 4:13).
Olhemos agora para Moisés, aflito, tendo que obedecer a
Deus sem saber falar em público. Que situação! Deus, então, de
forma maravilhosa o surpreende como também o faz com todos
nós: “Então, se acendeu a ira do SENHOR contra Moisés, e
disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala
fluentemente; e eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te,
se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás
na boca as palavras; eu serei com a tua boca e com a dele e
vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo; ele
te será por boca, e tu lhe serás por Deus” (Êxodo 4:14-16).
Você percebeu? Deus providenciou uma solução para a falta de
eloqüência de Moisés, levantando Arão, seu irmão, para oficiar como
orador. Moisés ouviria de Deus as instruções, repassaria para Arão,
e este, como excelente orador que era, falaria ao povo a mensagem
divina. O irmão de Moisés obedeceu, e em Êxodo 4:30, temos o
resultado: “Arão falou todas as palavras que o SENHOR tinha
dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo”.
A providência divina foi surpreendente. O povo acreditou na
mensagem, se prostrou diante do SENHOR em adoração, e Deus
foi glorificado em tudo o que aconteceu. O escritor bíblico registrou
assim essa maravilha, no versículo 31, de Êxodo 4: “E o povo
creu; e, tendo ouvido que o SENHOR havia visitado os filhos
de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram”.
Moisés foi surpreendido – e aliviado! – por Deus. Que surpresa agradável ouvir o discurso de seu irmão àquela multidão
de pessoas!
Assim, também, Deus trará o meu Arão, ou seja, o SENHOR
enviará a solução para os meus problemas de forma surpreendente, à Sua maneira, dentro da Sua soberania. Afinal de contas,
o meu Deus é, sem dúvida, o Deus das surpresas!
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Deixa ir o Meu povo
ÊXODO 8:1

Deus, através de Moisés, humilhou e derrotou Faraó, obrigando-o
para que deixasse sair do Egito o povo de Israel. As Dez Pragas
abriram as portas da libertação do povo. Só temos algo semelhante
em Colossenses 2:14-15, quando diz que, na cruz, Jesus humilhou
o diabo por nos livrar da escravidão e da condenação.
Então, Faraó, não podendo mais segurar o povo, tentou barganhar
com Moisés, a fim de assegurar ainda o seu domínio e influência sobre
seus ex-escravos. As quatro barganhas de Faraó são ainda as mesmas estratégias malignas de impedir o crescimento, a consagração,
o avanço e o serviço do povo de Deus.
Primeira Barganha
Fiquem na minha terra – Êxodo 8:25
Ou seja, sejam livres, mas fiquem nos meus domínios. Não sejam
radicais. Vejam! Há outros povos que vivem no Egito, sejam mais um.
Não é preciso sair! Contudo, seguir a Cristo é uma atitude radical,
por isso o mundo nos odeia. Os princípios do Salmo 1 são firmes, e
Tiago 4:4-5 os confirma. Libertação e separação são a mesma coisa
(2 Coríntios 6:16-17), e a resposta de Moisés só poderia ser a que
foi dada nos versículos 26 e 27.
Segunda Barganha
Não vão muito longe – Êxodo 8:28
Não podendo retê-los sob seu domínio, Faraó agora tenta influenciá-los, por isso tenta mostrar amizade e boa vontade. O mundo e o
diabo fazem ainda o mesmo: “seja crente, mas não vá muito longe.
Nada de atitudes extremas. Fundamentalismo é perigoso!” Mas, a
Palavra diz que seguir a Cristo é luta (Judas 3), servi-lO é um ato de
amor abnegado (Colosseneses 1:28-29) e que tenho que me segregar do mundo (1 João 2:15) para me congregar com os meus irmãos
(Hebreus 10:25). Por isso, a resposta de Moisés (como a nossa) foi
taxativa: “Eis que saio da tua presença” – Verso 29. Os três dias de
separação tinham que ser mantidos!
Terceira Barganha
Deixem seus filhos no Egito – Êxodo 10:8-11
Já pensou? Os pais em Canaã, na Terra de Deus, e os filhos no
Egito, na Terra do Diabo? Esta barganha diabólica tem seduzido e
cegado muitos pais, e assim deixam de orar para que seus filhos
tenham uma vida consagrada, deixam de exortar para que vivam
sob TODOS os princípios de Deus, e deixam de “acompanhar” seus
caminhos (como Deus, que é pai, faz conosco – Salmo 32:8).
A resposta de Deus não se fez esperar – Êxodo 10:12-16.
Quarta Barganha
Sirvam a Deus, mas não com as suas posses – Êxodo 10:24
Faraó lhes disse que poderiam ir para servir a Deus, poderiam até
levar as crianças, mas que deixassem os seus bens no Egito. É como
se dissesse: Sirvam a Deus, mas seus bens e posses usem apenas
para mim. Como o povo de Israel poderia sacrificar ao SENHOR?
Vejamos como o diabo contende e disputa palmo a palmo a vida do
povo de Deus! A resposta do homem de Deus foi radical: “Nem uma
unha ficará” – versos 25 e 26.
Que em 2009, amados, nossa resposta seja: Vamos sepultar
nossos pecados, nossos erros, nossas falhas e nossas omissões de
2008. Vamos entrar em 2009 com novas atitudes, compromissos e
renovados espiritualmente!

NOSSAS TRÊS DATAS PRINCIPAIS
DO JUBILEU DE PRATA
1 - (06 a 08 de FEVEREIRO) XXII Conferência Missionária

Temos a intenção de fazer uma grande conferência missionária,
com a presença de nossos evangelistas e um grande envolvimento
dos membros da igreja e a participação de toda a igreja. Vamos fazer
um orçamento com as novas direções para 2009 (planos do Roberto,
Janeide, exclusão do Ricardo Lopes, etc.).
Tema: CUMPRINDO A MISSÃO - “De Ti vem o meu louvor na
grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que
O temem” Salmo 22:25

2 - (01 e 02 de AGOSTO) Celebrações das Bodas de Prata

Também pensamos em fazer dois grandes Cultos de Ações de
Graça, por ocasião das celebrações dos 25 anos de fundação de
nossa igreja.
Somos um povo grato ao SENHOR pelas Suas maravilhas em
nosso meio, e queremos honrar o Seu Nome, dar o devido reconhecimento do que Ele é e tem feito em nossas vidas, famílias e igrejas.
Por isso, queremos desde já começar a planejar estas celebrações.
Vamos orar por bons planos, segundo a vontade de Deus, e por
oportunidades que o SENHOR Deus nos dará.
*Oremos para que possamos fazer estas celebrações na Massada.

3 - (06 de DEZEMBRO) Formatura do CTBPL:
Curso de Treinamento Bíblico para Pastores e Líderes

Será um domingo muito especial: teremos a formatura da primeira
turma do CTBPL. Faremos o levantamento do nosso alvo de termos
iniciado 25 trabalhos evangelísticos e missionários, a partir de nossa
fundação, e contando com os iniciados pelas igrejas-irmãs e nossas
congregações. Também, se Deus quiser, será a ocasião de enviarmos
evangelistas para novos campos missionários.
*Vamos orar e trabalhar para fazermos a Formatura do CTBPL na
Massada completamente concluída, com todos os acabamentos.

MASSADA

Fortaleza Batista Fundamentalista
“O Deus dos céus é Quem nos dará bom êxito;
nós, Seus servos, nos disporemos e reedificaremos;
vós, todavia, não tendes parte, nem direito,
nem memorial em Jerusalém”
Neemias 2:20
Se Deus nos permitir, vamos começar nossas obras em
fevereiro. Vamos fazer mudanças no projeto (ampliando o estacionamento). Convocamos toda a igreja a se envolver com
um compromisso financeiro mensal até julho (pais, filhos, avós,
crianças). Comprometa-se com fé, no máximo que puder, para a
glória de Deus!
Confio em Deus para cooperar com a construção de nossa
MASSADA - Fortaleza Batista Fundamentalista, por isso, por fé,
assumo o compromisso de doar a importância de:

R$ _____________________ por mês, de janeiro até julho de 2009.
Meu Nome: _________________________ Fone: _________________.
Destaque e coloque no gazofilácio ou entregue a Elsa (Diaconia de Finanças)

MISSÕES – OREMOS PELO PROJETO ISRAEL

Relatório de 2008 - Parte I

Amados irmãos em Cristo e cooperadores na Obra para a qual
o SENHOR tem nos separado.
Estamos concluindo nosso primeiro ano totalmente dedicado
ao Ministério. E temos muito a agradecer ao ETERNO, Deus de
Israel, pois foi um ano de realizações acima das nossas expectativas. Quando deixamos nossos empregos, nossa casa, nossa
igreja, nosso espaço, lançamo-nos numa experiência nunca dantes
imaginada. Sou grato às inúmeras palavras de apoio que suplantaram, em muito as advertências quanto aos percalços. Estes
apareceram claro, mas em número tão reduzido que quase não
podemos enumerá-los.
No limiar do ano de 2009, estamos a fazer planos para a nova
etapa de nossas vidas. Conforme comentado na mensagem anterior, estamos encaminhando cartas que serão entregues a três
pessoas distintas em Israel. Pode ser que a próxima pessoa a ir para
Israel seja a Verônica. Ainda dispomos de crédito junto a Agência
RS Travel Club e procurarei negociar com eles uma nova viagem.
Seria bom que a Verônica entabulasse pessoalmente conversações com o ICELP, em Jerusalém, antes de nos mudarmos para
lá definitivamente. O casal de professores do PEI (David Sasson
e Márcia Marcionk) reside em Jerusalém e receberão a Verônica
com prazer. Lá, esperamos, ela poderá conversar pessoalmente
com o Dr. Reuven Feuerstein e ratificar de vez nossa permanência
em solo israelense. Pode ser, ainda, que essa viagem seja desnecessária, pois o Professor David Sasson colocou-se a nossa inteira
disposição no sentido de ser ele mesmo responsável por articular
todos os pormenores da nossa ida. Nas suas próprias palavras,
“temos um amigo em Israel”!
Pelo que se desenha até agora, no ano que vem ainda estaremos por aqui. Entre os judeus, é bem verdade, mas em terras
brasileiras. Para efeito de “Trabalhos Missionários” da nossa igreja,
podem encarar os serviços de Cabalá Shabat que realizaremos em
Moema, no Templo Batista de Indianópolis, com um destes “esforços evangelísticos”. O Primeiro voltado especificamente para
o Povo Escolhido. Aleluia! Já estamos trabalhando no folder e
numa divulgação voltada para os nichos judaicos menos resistentes
à pregação da Palavra, se é que isso existe.
Nos próximos dias, estarei articulando junto aos nossos amigos
de São Paulo, o apoio que podemos receber no sentido de nos
instalarmos na capital paulista. A Verônica, também, se prepara para

a etapa final do curso do Programa de Enriquecimento Instrumental
em Curitiba. Não deixamos jamais de agradecer a Deus a porta
que nos foi aberta com esta formação. A própria Verônica, face a
face com vocês, irá compartilhar como isso tem sido maravilhoso.
Não apenas para nossos objetivos iniciais, que é conseguir o Visto
para Israel, como pelas descobertas que ela tem feito sobre as
origens da metodologia, o alcance atual e as bênçãos que ela, a
metodologia, poderá ainda nos proporcionar.
Objetivamente: No início de janeiro a Verônica voltará à Curitiba. No final do curso, pretendo novamente ir até lá e conversar
uma vez mais com David Sasson e Márcia Marcionk. Depois disso,
voltamos para Salto Grande e, lá pelo final de janeiro, embarcamos
para Fortaleza onde pretendemos ficar alguns dias, uma vez que
o ano letivo começa em Fevereiro. Para esta viagem, estamos
pensando numa coisa que queremos compartilhar com vocês e, ao
mesmo tempo, pedir opiniões. Estamos fazendo isso na confiança
de que na multidão dos conselheiros está a sabedoria (cf Provérbios
15.22). Aqui em Salto Grande, adquirimos um Fusca que, diga-se
de passagem, deveria ser o carro oficial dos missionários, uma
vez que tem o melhor custo benefício de todos os automóveis.
Não é confortável, é verdade, mas costumamos brincar aqui entre
nós que estamos deixando essa parte para quando estivermos na
glória. Lá nos deslocaremos melhor do que um milionário faz hoje
em sua Ferrari vermelho reluzente.
Uma vez que estaremos em São Paulo o próximo ano e as
exigências do DETRAN de lá são mais rígidas, nosso Fusquinha
79 poderá sofrer restrições de circulação. Estamos pensando
em vendê-lo, pegarmos o dinheiro da venda, juntar ao valor das
passagens até Fortaleza e mais algumas economias nossas, e
adquirir um carro menos velho. Depois, vamos para Fortaleza de
carro. A Verônica e eu já fizemos esse trajeto e sabemos que não
é difícil. Além que economizarmos, ficaremos com um veículo
mais novo para mais um ano no Brasil. Temos orado por isso. E
estamos submetendo a idéia à vossa apreciação aceitando suas
orações e sugestões.
Reforço a observação feita na carta passada: O Pastor Thomas
Gilmer estará na nossa igreja em abril. Se der certo e for apropriado,
poderei acompanhá-lo. Espero que os contatos dele com a igreja
sejam dos mais proveitosos. Tenho aprendido a amar esse irmão
com a mesma admiração com que ouvia o Pastor Nogueira falar
do Pastor Thomas Willson.
No amor do Senhor e na saudade humana, nos despedimos
desejando a vocês uma excelente passagem de ano. Como aqui
estamos no Horário de Verão, entraremos 2009 uma hora antes
que vocês. Estaremos na Igreja Presbiteriana, que tem a mesma
prática que a nossa: entraremos o ano orando. Aleluia!
Abraço fraterno em Cristo Jesus, o Messias de Israel!
Feliz Ano Novo! Shaná Tová!
Roberto, Verônica, Jordana e Josh Kedoshim
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N otas & Notícias

Celebrando a Família – 2009

Estamos formando os grupos que ficarão responsáveis pelo Restaurante Cristo é Vida - 20 a 24 de fevereiro (período de carnaval). Cada
grupo será formado por dez pares (20 pessoas). Escolherão um tema
para a sua noite, cardápio e vendas. Conforme forem decidindo os participantes, temas, etc, nós vamos divulgando aqui no Informissões:
Grupo 1 - Sexta-Feira - Dia 20: Casal Líder: Pr. José Nogueira e Guida
Integrantes: Mota e Linda, Carlos e Tana, Ligy e Alexandre Paulo; Lívio
e Paula; Ailton e Edislândia; Samuel e Lia; Rômulo e Diana; Ana Vanessa e James; Marden e Jaqueline.
Tema: Uma Noite Portuguesa, com bênção!
Grupo 2 - Sábado - Dia 21: Casal Líder: Daniel e Gláucia
Integrantes: Marcus e Lucinha; Raphael e Amor; Elpídio e Cris; Jackson
e Ismênia; Boni e Ilzanir; Fátima e Gláucia Linhares; Cláudio e Zoélia.
Observação: Faltam dois casais e o tema.
Grupo 3 - Domingo - Dia 22: Casal Líder: Ripardo e Marilene
Integrantes: Pr. Cosmo e Sulamita; Bebeto e Marlúcia; CTJ e Ana Hércia; Romildo e Graça; Iolanda e Ivone; Auristela e Marlene; Luiz Cláudio
e Claudiana. Observação: Faltam dois casais e o tema.
Grupo 4 - Segunda-Feira - Dia 23: Casal Líder: Esmerino e Ila
Integrantes: Aragão e Jane; Cléia e Eliete; Karlos e Ana Pérola; Josiel e
Lucy; Fredson e Ritinha; Tiago e Gina; Jocélio e Zildânia.
Observação: Faltam dois casais e o tema.
Grupo 5 - Terça-Feira - Dia 24: Casal Líder: Alexandre e Glaudiane
Integrantes: Marcelo e Nilda; Catarina e Lena; Eliézio e Fatinha Comunhão; George e Daniele; Luciano e Helena; Vanúzia e Ricardo; Liduína
Teles e Carmen; Silvinho e Cyntia; Geová e Francilene.
TEMA: Uma Noite Caipira, com feijão tropeiro e comunhão!

Agenda da Igreja
JANEIRO

03 (sábado) - 19h: Programação Especial para jovens e casais
06 (terça-feira) - 19h: TOM e Koinonia
			 20h: Planejamento Liderança Mocidade 2009
10 (sábado) - 17h: Chá de Fraldas da Ozênia e Maurício
			 19h: Programação Especial para jovens e casais
17 (sábado) - 16:30h: Casamento de Lady e Bruno

FEVEREIRO

02 (segunda-feira) - 07h: Início das obras da Massada
6 a 8 (sexta a domingo)		XXII Conferência Missionária
14 (sábado) - 19h: Aniversário de 80 anos da Dona Lúcia Lôtfi
20 a 24 (sexta a terça) - Celebrando a Família 2009

Programações Especiais para Jovens e Casais
Sábado • Dia 03 de Janeiro • 19 horas

Corações Ardentes – Pr. José Nogueira

A natureza leva 6 meses para decompor um jornal, mas precisa de 200
anos para destruir uma lata de alumínio, 450 anos para uma garrafa
plástica, e 250 mil anos para resolver o problema do Lixo Atômico. E
um coração duro e frio, quanto tempo Deus levar para transformar num
coração ardente de amor ao SENHOR?
Sábado • Dia 10 de Janeiro • 19 horas

A Longevidade no Antigo Testamento – Átila Nogueira

Adão viveu 930, e Matusalém morreu com incríveis 969 anos. Como
explicar à luz da Biologia a extrema longevidade do ser humano no período do Antigo Testamento?

