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TERREMOTO NA ITÁLIA

Um terremoto de 6,3 graus na escala Richter atingiu na madrugada
de segunda-feira, dia 6, o centro da Itália. O tremor, que ocorreu às
3h35 (hora local), matou 293 pessoas, deixando milhares de feridos
e desabrigados, na cidade de Áquila, uma região montanhosa ao leste
de Roma. De acordo com a BBC Brasil, um especialista em Física que
mora em l´Áquila, na Itália, revelou que havia alertado as autoridades
locais, há algumas semanas, sobre a possibilidade de um terremoto
“desastroso” na região. “Há três dias estávamos vendo sinais fortes
de terremoto”, disse a jornais italianos Giampaolo Giuliani, técnico do
Laboratório Nacional de Física e Astrofísica Gran Sasso. Ainda, segundo
a BBC, o técnico foi acusado de “brincar com assuntos sérios” e que foi
denunciado à polícia pela Prefeitura de Áquila por alarmar a população.

“PREPARA-TE, Ó ISRAEL, PARA
TE ENCONTRARES COM TEU DEUS”

P rofeta A mós 4:12
Este acontecimento e o desprezo das autoridades e população quanto
aos avisos do físico servem de exortação a todos que são advertidos
pela Palavra de Deus a fazerem o quanto antes a sua decisão por Cristo,
declarando-o como ÚNICO Senhor e TODO-SUFICIENTE Salvador.
O físico italiano avisara que o Instituto Italiano de Geofísica havia
registrado cerca de 200 pequenos tremores, que eram verdadeiros avisos
de que um grande terremoto estava por vir a qualquer momento. Mas, os
avisos da terra e do físico foram ignorados. Ele foi chamado de alarmistas
e criticado por muitos dos que morreram, dos que estão feridos e por
muitos dos que hoje choram a morte de familiares, parentes e amigos.
Agora é tarde demais para eles.
Mas, graças a Deus, ainda não é tarde demais para você (se você lê
este artigo, é sinal que Deus está te dando agora esta oportunidade). Você
deve arrepender-se de sua alienação, de seu desprezo pela Palavra de
Deus e de seus pecados. E hoje ouvir a voz de Deus que te chama:
“Hoje, se ouvirdes a Sua voz, não endureçais os vossos corações”
H ebreus 3:15
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VOCÊ É UM VERDADEIRO
MEMBRO DE IGREJA? *
Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração,
à qual, também, fostes chamados em um só corpo;
e sede agradecidos. (Colossenses 3:15)
Muitos crentes vão à igreja da mesma maneira que vão
aos Correios.
Não sabem quem abriu a agência ou a limpou. Não se
importam com quem mais ali está, exceto os funcionários no
balcão. Tudo que desejam é enviar suas correspondências e
ir embora. Nem mesmo se interessam em olhar rapidamente
para as outras pessoas que estão na fila, a menos que alguém
lhes chame pelo nome. Se isto acontece, então se voltam e
conversam um pouco com aquela pessoa.
Isto é o que acontece a muitos crentes. Tudo que lhes
interessa é desfrutar do culto, do pastor e de sua mensagem.
Não sabem quem abriu o templo, quem o varreu, colocou os
hinários nos bancos, etc. Tudo que desejam é ouvir o sermão
e desaparecer, voltando para casa. Se alguém os cumprimenta, então, param, conversam um pouco antes de sumirem,
retornando para casa.
Com certeza, isso está errado. Todo crente deveria ser um
membro ativo de sua igreja. Se você é culpado desse tipo
de atitude em relação à igreja, deve parar. Precisa tornar-se
membro de uma igreja local e fazer que sua membrezia seja
significativa.
Isto é o que Bíblia ensina com a expressão “em um corpo”, encontrada no versículo que citamos no início. Em sua
conversão, você foi espiritualmente unido ao corpo de Cristo.
Isto acontece porque a salvação assemelha-se a um pacote.
Inclui regeneração, justificação, adoção, habitação do Espírito,
etc. Um dos elementos deste pacote é a união com Cristo, ou
seja, o processo pelo qual o Espírito Santo o enxerta no corpo
de Cristo, de modo que você se torna um membro orgânico
desse corpo (1 Coríntios 12:12-13), ao invés de um membro
autômato.
É necessário que esta experiência espiritual seja traduzida
para termos
concretos por meio de sua deliberada união visível a um
grupo de crentes. Por causa de nossa união espiritual com
Cristo, ajuntar-se a um grupo de crentes tem de ser desejado
por você. Precisa haver em você o desejo de pertencer ao povo
de Deus, que constitui a família dEle. Isto é o que significa ser
membro de uma igreja: é uma expressão externa e objetiva
de uma experiência subjetiva e íntima.

O Novo Testamento não menciona qualquer coisa a respeito de crentes que não se importam com a igreja e vivem
isoladamente a vida cristã, andando para lá e para cá. Você
tem de pertencer a uma igreja local. Existem muitos crentes
que são semelhantes a ervas aquáticas, vivem flutuando de
igreja em igreja. Não pertencem à membrezia de nenhuma
delas, mas estão presentes a todas as “poderosas” reuniões
da cidade. Onde for aberta uma nova igreja, ali os encontraremos. E, se outra igreja for estabelecida, tais crentes mudarão
para ela.
O seu crescimento espiritual é o motivo pelo qual Deus
deseja que
você se torne membro de uma igreja. Tornar-se membro
ativo de uma igreja
não é opcional ao seu crescimento na santidade. As inevitáveis implicações de pertencer à membrezia de uma igreja
podem ser resumidas na palavra “responsabilidade”, sendo
esta uma responsabilidade que temos ndiretamente para
com Deus e diretamente uns para com os outros. Considere
o exemplo dos discípulos apresentado no Novo Testamento
(Atos 2:42-47; 4:32-35).
Este é o motivo por que sua membrezia a uma igreja não
pode consistir apenas de um registro formal no rol de membros. Precisa ser expressa em envolvimento prático em toda a
vida da igreja. Torne-se semelhante a um filho que se envolve
positivamente nas tarefas do lar.
Você é um verdadeiro membro de igreja?
Se não, acabe com essa atitude imediatamente!
Se é membro de uma igreja, você é responsável?
Existe uma diferença real entre você e os visitantes?
Pense sobre os membros de sua igreja, você os conhece,
está orando e se interessando por eles, a fim de ajudá-los em
suas necessidades?
Torne-se agora um
responsável membro
de igreja.

*Observação:
Artigo extraído do livro
“Fé para Hoje”,
de Conrad Mbewe.
Veja como adquirir
este livro na última
página deste
informativo, nas
“Notas & Notícias”.

MISSÕES - OREMOS PELA ITÁLIA

O número de mortos no terremoto que
castigou o centro da Itália na madrugada
de segunda-feira, dia 06, subiu para 293,
segundo o premiê do país, Silvio Berlusconi. Entre as vítimas, há muitas crianças.
No total, há 17.772 desabrigados em
2.962 barracas, divididas em 31 acampamentos. A Defesa Civil instalou 24
hospitais móveis.
Há mais de mil feridos, de acordo com
a Defesa Civil.
Equipes de resgate trabalharam sob a luz de lampiões na fria
madrugada de quarta-feira em busca de sobreviventes do terremoto
no centro da Itália. Os novos tremores aconteceram durante toda a
noite, aumentando a tensão entre a população local. Os trabalhos de
resgate prosseguiram até quinta-feira, segundo o governo.
Na terça-feira (7), um novo tremor atingiu a região, mas, aparentemente, sem deixar novas vítimas. O tremor, de magnitude 5,6, foi
resgistrado às 19h47 (hora local), 14h47 pelo horário de Brasília, a
70 km de Pescara e a 90 km de Roma, segundo o Centro de Estudos
Geológicos dos EUA.
Um bombeiro da cidade portuária de Pescara, que foi a L”Aquila
participar do trabalho, desabou em pranto ao encontrar o corpo da
sua enteada, que estudava na universidade local.
Pedidos de Oração

1 - Ações de Graça: Pela vida de Kalina (brasileira) e sua família (marido
italiano e uma filhinha). Eles moram em Áquila e se congregam numa pequena igreja. No dia do terremoto, eles estavam em Roma. Agradeçamos
e oremos pelo testemunho dessa família.
2 - Oremos pelos missionários que pregam oEvangelho na Itália. Há duas
famílias de missionários batistas brasileiros (Pr. Manoel Florência e Raquel,
e Pr. Fernando e Ione Pasi), além de missionários batistas dos EUA.
3 - Oremos para que Deus abra os corações endurecidos dos italianos (58
milhões de habitantes) e sua grande maioria é formada de católicos nãopraticantes e avessos à pregação do Evangelho. Os católicos praticantes
também estão presos às suas tradições e falsos conceitos anti-bíblicos e
não querem ouvir a verdade da Palavra de Deus.
4 - Apesar da liberdade religiosa, o país é muito influenciado pelo Catolicismo
(um professor retirou um crucifixo da sala de aula, foi denunciado pelos alunos
e suspenso – saibamos que crucifixo é idolatria). Um juiz judeu foi julgado por
exigir a retirada de uma cruz da sala de audiência e foi absolvido. Ou seja, a
cruz é retirada, mas crucifixo não. Oremos por intrepidez no evangelismo dos
apenas 500 mil evangélicos na Itália (menos de 1% da população).

MISSÕES - OREMOS PELA AMAZÔNIA
RELATÓRIO DO PR. EDUARDO VIEIRA
Mais uma vez queremos
falar da nossa gratidão em
virtude de todo apoio que
recebemos da amada igreja
para que possamos estar aqui
fazendo a obra do Senhor.
Este ano que passou foi
difícil para nós e para o trabalho, porém, como a Palavra de
Deus é fiel e verdadeira, Deus tem se mostrado presente a nos
fortalecer e nos mostrar dia-a-dia a necessidade de perseverarmos. Então pela graça de Deus temos perseverado, mesmo
que com “lágrimas e provações”, na certeza de que “quem sai
andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes”.
No mês passado mandamos um relatório e nele pedimos
orações pelo retiro de jovens.
Agradecimentos:
- Realizamos o retiro com 6 jovens. (Temos um grupo que freqüenta a mocidade de 12 – 14 jovens.)
- Foram alojados numa das dependências da igreja e as refeições
e brincadeiras aconteceram aqui em casa.
- Foi um bom tempo. Fizemos devocionais, gincana bíblica e
brincadeiras, e encerramos com o culto da mocidade onde tivemos
a presença de 12 jovens. Esta foto foi do tempo de brincadeiras
que tivemos depois do culto.
- Agradecemos também pela freqüência dos cultos no Domingo à
noite. Neste mês de fevereiro tivemos em média 60-70 pessoas,
incluindo adultos e crianças
- Distribuição de folhetos: O Eduardo tem saído quase todos os
dias para distribuir folhetos e fazer convites, oferecendo estudos
e evangelizando quando alguém está disposto a ouvir.
Pedidos de oração:
1. Pelas nossas conferências evangelísticas marcada para os dias
10-12 de Abril. Desde já orem pela viagem do pastor Joaquim e
quem mais vier junto com ele, e pelos convites que faremos, bem
como a distribuição de mais de 3000 folhetos.
2. Por este ano e demais programações que planejamos fazer,
para que possamos envolver o máximo de irmãos possíveis.
3. Pelo surgimento da nossa liderança local. Um dos nossos
principais pedidos.
4. Bem como pela salvação das pessoas aqui e dos índios isolados, entre eles que estão em nossa mira: Matis e Caceteiros.
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N otas & Notícias

É UMA BÊNÇÃO, NÃO?

Pense num livro de 250 páginas, com artigos de Charles Spurgeon,
A.W. Tozer, Martin Lloyd-Jones, Robert Murray McCheyne, John
McArthur, Lutero, George Morrison, entre outros. E a metade
da renda irá para o Trabalho de Assistência Social do Ministério
Dorcas. Nome do livro? Fé para Hoje. Onde comprar?
Na exposição do Ministério Dorcas. Quanto custa?
É a maior bênção, apenas cinco reais!

CULTO DE AÇÕES DE GRAÇA

Tenho enorme satisfação em participar de Cultos de Ações de
Graça promovidos pelos irmãos. Fica evidenciado o quanto nossos
amados dependem do SENHOR e como tributam a Ele os louros
das vitórias. Ações de graça é, acima de tudo, o reconhecimento
oficial e público que toda boa dádiva vem do Alto. Por isso me
alegro em convidar a todos para que participemos do Culto de
Ações de Graça pela formatura da Kelly Tabosa.
Na próxima sexta, dia 24, às 19h30.

CELEBRANDO A FAMÍLIA:
FESTIVAL DO CARNEIRO

No feriado do 1º de Maio, sexta-feira, vamos fazer uma grande
celebração com todos os casais de nossa igreja (os + jovens e
os + experientes). Será o Festival do Carneiro, no Hotel Don’Ana,
com direito a um rodízio de carneiro (ensopado, pernil, costelas
e miúdos). Chegaremos lá às 9 horas da manhã, teremos um
devocional, praia, e almoço ao meio-dia. Façam suas inscrições
com Lucinha Marculayne.

DIA DAS MÃES - 09 DE MAIO

Nosso Ministério de Educação Cristã está organizando uma
programação especial para as mães. Teremos um tempo especial,
exclusivo para as mães, com atividades e um banquete digno da
importância dessas mulheres maravilhosas. Os filhos (e maridos)
podem adquirir o CONVITE com a irmã Carmen Cinira.

AGENDA DA IGREJA
ABRIL
24 (sexta)
		
25 (sábado)
		
30 (quinta)
		

19h30: Culto de Ações de Graça – formatura
da Kelly Tabosa
17h30: Encontro com Namorados
19h: Reunião dos Casais Mais Experientes
20h: Vigília de Oração – Colossenses 4:12
Após o CTBPL

01 (sexta)
		
02 (sábado)
		
03 (domingo)
09 (sábado)
10 (domingo)
		
16 (sábado)
23 (sábado)

FERIADO – 09h: Celebrando a Família
(todos os casais)
17h30: Encontro com os Noivos
18h30: Reunião do Ministério Dorcas
09h: (Na EBD) Celebração da Ceia do SENHOR
18h: 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

MAIO

