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CHEGOU A HORA DE INTERCEDER
Ezequiel 22:30

EIS O MOMENTO DE EVANGELIZAR
Provérbios 24:11-12

LEVEMOS SALVAÇÃO ÀS FAMÍLIAS
Atos 16:31

Família em Foco

P E Ç A D E T E AT R O

10, 11 e 12 de abril
( S E X TA , S Á B A D O e D O M I N G O )
ÀS 19 HORAS

Igreja Batista Fundamentalista Cristo
www.cristoevida.com

é

Vida

A o R ebanho

de

D eus

– Pr. José Nogueira –

NOVELAS FAZEM MAL
À SAÚDE DAS FAMÍLIAS
Com este título nós fizemos um convite para nossos parentes,
amigos e vizinhos para que participassem conosco do Celebrando
a Família 2009. Nosso texto-convite alertava para o mal que as
novelas fazem às famílias e os convidamos para que tivessem um
carnaval diferente, participando conosco de noites de louvor, estudos
bíblicos, testemunhos e muita edificação espiritual.
Dissemos:
Pesquisas apontam uma novidade nas novelas, se é que não
sabíamos: onde chega o sinal da Globo, aumenta o número de separações. Não é preciso ser um gênio para perceber como as novelas
desvalorizam o casamento e deturpam os valores cristãos.
A novidade está na pesquisa dirigida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e sugere uma ligação entre
as novelas da Globo e um aumento de divórcios no Brasil nas
últimas décadas. Publicada pela BBC.com, a pesquisa leva em
conta os censos dos anos 70, 80 e 90 e o alcance da TV Globo
em todo o país. Para os autores, Alberto Chong e Eliana La
Ferrara, “a parcela de mulheres que se separaram ou se divorciaram aumenta significativamente depois que o sinal da Globo
se torna disponível”.
Foram analisadas 115 novelas transmitidas pela Globo entre
1965 e 1999. Nelas, 62% das principais personagens femininas
não tinham filhos e 26% eram infiéis.
As falsas idéias de felicidade, o sucesso a todo custo, o
exagero da beleza e o culto ao corpo perfeito fazem com que as
pessoas se sintam gordas, incompetentes e mal-amadas. Pois,
nenhuma mulher pode ser uma “Barbie” na vida real, e nenhum
homem chegará a ser o sucesso 24 horas por dia.
Não há casamento que resista a essa dose diária de veneno.
A destruição começa cedo atingindo os adolescentes com a
“Malhação” e vai prosseguindo até chegar aos adultos no horário
nobre das oito.
Agora, por ocasião do Feriadão da “semana santa”, quando apresentaremos a Peça Teatral “Família em Foco”, alertamos mais uma vez
quanto aos perigos que representam hoje as programações de TV.
E que nós, como crentes e comprometidos com a Palavra de Deus,
não somente deveríamos fugir destas coisas, como também agir como
verdadeiros atalaias do SENHOR Jesus Cristo, orando, alertando e
evangelizando as pessoas, no espírito de Ezequiel 22:30.
Para que entendamos a seriedade do assunto e a nossa responsabilidade, saiba que a Rede Globo de Televisão colocou como tema
principal, em sua novela das 8 horas, a música ‘Simpatia Para o
Diabo’ (Sympathy for the Devil). Colocamos disponível aqui a tradução
desta música para que sirva como um alerta para toda a comunidade
cristã. Desejamos que você tire suas próprias conclusões sobre este
assunto, pois é por uma mensagem como esta, escondida atrás de
uma melodia bonita, que os nossos filhos poderão ser atraídos,
nossa família ser corrompida e toda uma geração ficar adorando e
»
pactuando com o Diabo.

Sympathy for the Devil (Simpatia para o Diabo)
Please allow me to introduce myself
I’m a man of wealth and taste
I’ve been around for a long, long year
Stole many a man’s soul and faith
Por gentileza, me permita me apresentar
Sou um homem de fortuna e requinte
Estou por aí já faz alguns anos
Roubei as almas e a fé de muitos homens
And I was ‘round when Jesus Christ
Had his moment of doubt and pain
Made damn sure that Pilate
Washed his hands and sealed his fate
E eu estava por perto quando Jesus Cristo
Teve seu momento de dúvida e dor
Fiz muita questão que Pilatos
Lavasse suas mãos e selasse seu destino
Pleased to meet you
Hope you guess my name
But what’s puzzling you
Is the nature of my game
Prazer em lhe conhecer
Espero que adivinhem o meu nome
Mas o que lhes intriga
É a natureza do meu jogo
I stuck around St. Petersberg
When I saw it was a time for a change
Killed the Czar and his ministers
Anastasia screamed in vain
Eu aguardei em São Petersburgo
Quando percebi que era hora para mudanças
Matei o Czar e seus ministros
Anastácia gritou em vão
I rode a tank
Held a general’s rank
When the Blitzkrieg raged
And the bodies stank
Pilotei um tanque
Usei a patente de general
Quando as Blitzkrieg (ataques surpresas das tropas alemãs) rugiam
E os corpos fediam
Pleased to meet you
Hope you guess my name, oh yeah
What’s puzzling you
Is the nature of my game, oh yeah
Prazer em lhe conhecer
Espero que adivinhem o meu nome
Mas o que lhes intrigam
É a natureza do meu jogo
I watched with glee
While your kings and queens
Fought for ten decades
For the Gods they made
Assisti com orgulho
Enquanto seus reis e rainhas
Lutaram por dez décadas
Pelos deuses que eles criaram
I shouted out
‘Who killed the Kennedys?’ When after all
It was you and me

Gritei bem alto
‘Quem matou os Kennedys?’ Quando afinal de contas
Foi apenas você e eu
Let me please introduce myself
I’m a man of wealth and taste
And I laid traps for troubadors
Who get killed before they reached Bombay
Permita-me por gentileza me apresentar
Sou um homem de fortuna e requinte
Deixei armadilhas para ministreis
Que morreram antes de chegarem a Bombaim
Pleased to meet you
Hope you guessed! my name, oh yeah
But what’s puzzling you
Is the nature of my game
Prazer em lhe conhecer
Espero que adivinhem o meu nome, oh sim
Mas o que lhes intriga
É a natureza do meu jogo
Pleased to meet you
Hope you guessed my name, oh yeah
But what’s confusing you
Is just the nature of my game
Prazer em lhe conhecer
Espero que adivinhem o meu nome
Mas o que lhes confunde
É a natureza do meu jogo
Just as every cop is a criminal
And all the sinners Saints
As heads is tails
Just call me Lucifer
‘Cause I’m in need of some restraint
Assim como todo policial é um criminoso
E todos os pecadores santos
Como cara é coroa
Basta me chamar de Lúcifer
Pois estou precisando de alguma restrição
So if you meet me
Have some courtesy
Have some sympathy, and some taste
Use all your well-learned politesse
Or I’ll lay your soul to waste, um yeah
Então se me conhecer
Tenha alguma delicadeza
Tenha a simpatia, e algum requinte
Use toda sua polidez bem aprendida
Ou deitarei sua alma para apodrecer
Pleased to meet you
Hope you guessed my name, um yeah
But what’s puzzling you
Is the nature of my game, um! baby, get down
Prazer em lhe conhecer
Espero que adivinhem o meu nome, oh sim
Mas o que lhes intrigam
É a natureza do meu jogo
Woo, who, Oh yeah, get on down
Oh yeah, Oh yeah!
Tell me baby, what’s my name
Tell me honey, baby guess my name
Tell me baby, what’s my name
I tell you one time, you’re to blame

Diga-me baby, qual é o meu nome
Diga-me doçura, qual é o meu nome
Diga-me baby, qual é o meu nome
Digo-lhe uma vez, é sua culpa

MISSÕES - Janela Túrquica ou Janela 35-45

A ROTA DA SEDA E DE MISSÕES

A Janela Túrquica, a Rota da Seda ou a Janela 35-45 (por
estar localizada acima da linha do Equador, entre os graus 35 e
45), é uma faixa de terra que vai desde a antiga Iugoslávia - atuais Sérvia e Montenegro - passando pela Turquia e chegando à
Ásia em países da antiga União Soviética, como Uzbequistão e
Turcomenistão, e ao extremo oeste da China, na região conhecida como Urumchi. São cerca de 25 países inseridos na Janela
Túrquica, que recebe este nome devido ao grande número de
povos com raízes étnicas turco-otomanas e que possuem o turco
e suas derivações como idiomas falados.
A região engloba inúmeros países de confissão islâmica ou
cristã-ortodoxa, o que dificulta a entrada e o trabalho de missionários ali. Ela ficou conhecida como Rota da Seda por ter sido um
grande canal de comunicação e comércio entre a Europa e a Ásia,
com mais de 10.000 quilômetros de estradas e caminhos. Nessa
região estão alguns dos montes mais altos do mundo, os desertos
mais desolados e infindáveis planaltos, sendo explorada à exaustão
por nomes como Genghis Khan e Alexandre - o Grande.
A parte européia da janela conviveu durante anos com as
guerras separatistas ou processos de separação de repúblicas
independentes (como as da Iugoslávia e União Soviética) e com a
chamada Guerra Fria (divisão da Terra em Socialismo Soviético e
Capitalismo Americano), além de um processo de evangelização
islâmica muito intenso, principalmente no período do Império
Turco-Otomano.
Antes da formação desse bloco imperial, a região era um
grande referencial cristão na Ásia e na entrada da Europa, especialmente no noroeste do continente com a Macedônia, Grécia,
Turquia e Albânia.
Hoje, a Janela Túrquica é um dos grandes desafios missionários. A região está aberta ao trabalho missionário, exceção a
alguns países de confissão islâmica que ainda dificultam a evangelização. Entretanto, muitos outros estão recebendo obreiros
comprometidos e que têm dado testemunho do amor de Jesus
por essas vidas. Muitos turcos, a partir desses contatos, têm se
rendido ao Senhorio de Jesus Cristo.

N otas & Notícias

FAMÍLIA EM FOCO

Faremos uma programação evangelística aproveitando o feriado
e o tema oportuno da “Semana Santa”. Apresentaremos a peça
de teatro “Família em Foco”, nas noites de sexta-feira, sábado e
domingo, sempre às 19 horas (dias 10, 11 e 12).
Não percamos esta excelente oportunidade de interceder, convidar
e evangelizar nossos parentes, amigos e vizinhos.

CULTO DA RESSURREIÇÃO

No próximo domingo, às 7h, celebraremos o Culto da Ressurreição.
Depois teremos o nosso Café Ágape (combine com o Ministério
Dorcas o que você pode trazer para ajudar). Não haverá EBD.

CULTO DO PRÓXIMO DOMINGO

No próximo domingo (dia 12), nosso Culto de Adoração
será realizado normalmente às 18 horas. Depois do Culto,
apresentaremos a peça “Família em Foco”.

Nascimento

da

HELYAN

Nasceu no dia 1º de fevereiro, mais
uma herança do SENHOR para o
casal Helany e Ary. Helyan nasceu
com 1,320 kg. Alegramo-nos com a
bênção de nossos irmãos, e rogamos
que Deus abençoe ricamente a
Helyan e que ela cresça com saúde
e seja uma bênção para sua família.

AGENDA DA IGREJA
ABRIL

10 a12 (sex a dom)
12 (dom)
18 (sáb)
		
20 (seg)
21 (ter)
25 (sáb)
		

19h: Peça de Teatro “Família em Foco”
07h: Culto da Ressurreição e Café Ágape
19h: Celebração do Aniversário de 15 anos
da Vancláudia
20h: Vigília de Oração – Colossenses 4:12
FERIADO
17h30: Encontro com Namorados
19h: Reunião dos Casais Mais Experientes

01 (sex)
		
02 (sáb)
03 (dom)
09 (sáb)
10 (dom)
		
16 (sáb)
23 (sáb)

09h: FERIADO – Celebrando a Família
(todos os casais)
17h30: Encontro com os Noivos
09h: (Na EBD) Celebração da Ceia do SENHOR
17h: Celebração do Dia das Mães
EBD e Culto: Celebração da Fundação
do Moderno Estado de Israel
19h: Reunião dos Casais Mais Jovens
19h: Reunião com os Casais Mais Experientes
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