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“Que mulheres esses cristãos têm!”
– L ibânio ,

filósofo pagão , do

S éculo IV d .C. –

No início do Cristianismo, os pagãos, mesmo não crendo
na Bíblia e rejeitando o Evangelho, reconheciam o valor
dos princípios e a beleza da vida dos cristãos. Libânio,
ao observar as virtudes, a coragem e a fé das mulheres
crentes, expressou sua admiração na frase acima.
Na véspera da semana do Dia das Mães, queremos expressar
nossa admiração pelas mulheres crentes e dizer que damos
ações de graça a Deus por suas maravilhosas vidas!

O que realmente significa

ser Mulher?
– C arolyn M ahaney –

Todas nós sabemos que é mais do que ser emocional
e adorar fazer compras. Há muitas vozes contraditórias
em nossa cultura, cada uma exigindo que concordemos
com a sua definição do que é ser mulher, e assinemos
embaixo da sua marca de feminilidade. E sem dúvida a
voz que se sobressai é aquela do feminismo. Durante
os últimos 50 anos a ideologia do movimento feminista
penetrou nossa cultura de tal forma que hoje muitos de
seus princípios são simplesmente assumidos e aceitos.
Mas até mesmo entre as feministas não há de forma
alguma, consenso quanto ao significado do conceito do
que é ser mulher.
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Todavia, será preservada
através de sua missão de
mãe, se ela permanecer em
fé, e amor, e santificação,
com bom senso.
1 Timóteo 2:15

Há as infindáveis “guerras das
mães”, algumas mulheres argumentam que a mulher deveria ter a liberdade e os recursos
para escolher como combinar as crianças e a carreira, já as
feministas mais radicais acreditam que o lugar de uma mulher
estudada é no trabalho fora de casa, ponto final. Há as feministas pró-aborto que fazem campanha pelo direito da mulher de
tirar a vida do seu bebê que está por nascer e há as feministas
pró-vida que se opõem ao aborto enquanto apóiam muitos
outros princípios do feminismo. Também há debates sobre
diferenças inatas entre os homens e mulheres. Há algumas
feministas que acreditam que há diferenças importantes então
entre os sexos e há as que acreditam que não há nenhuma
diferença essencial entre os sexos.
Hoje em dia mulheres jovens vivem num mundo no qual
tudo o que significa ser uma mulher tem sido questionado. A
socióloga Cathleen Gurson resume a situação desta forma
“nós temos vivido em meio a esta enorme transformação em
que aqueles caminhos previsíveis realmente caíram por terra.”
Caminhos previsíveis realmente caíram por terra. Estereótipos abundam, concepções prévias sobre feminilidade foram
desafiadas e alteradas e nós experimentamos uma enorme
transformação durante os últimos 50 anos. Então, onde podemos procurar por uma resposta definitiva para esta pergunta
muito importante: “O que significa ser uma mulher?”
Acima do brado de vozes que competem entre si, por favor,
escute com atenção à voz clara e confiável de Deus dirigida
a cada uma de nós nessa noite. Jeremias 6:16: “ Assim diz o
SENHOR: Ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai
pelas veredas antigas, qual é o bom caminho; andai por ele e
achareis descanso para a vossa alma;”
Senhoras, quando estamos confusas e incertas de qual
caminho seguir, devemos nos humilhar e reconhecer nossa
necessidade por sabedoria divina e devemos humildemente
escolher as veredas antigas; a inspirada, infalível e imutável
Palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada o caminho está claro.
Aqui nosso Redentor e Criador revela o que significa ser
uma mulher.

Neste caminho nós podemos confiantemente caminhar
no futuro; nossos pés no chão sólido da sabedoria divina.
Muitas grandes e santas mulheres caminharam por este
caminho antes de nós: Sara, Ana, Rute, Elisabeth, Lóide e
Eunice, Katarina Lutero, Sarah Edwards, Susannah Spurgeon,
Elisabeth Elliot. Este é um caminho bem trilhado. E à medida
que caminharmos neste caminho acharemos descanso para
nossas almas e esperança para o nosso futuro.
Hoje nós daremos um breve passeio juntas no antigo
caminho descobrindo novamente o que significa ser uma
mulher. E espantosamente este caminho aparece diante de
nós na primeira página da bíblia. Aqui nós descobrimos uma
definição bíblica de feminilidade. Na linguagem elegantemente
simples de Gênesis 1 nós lemos sobre a criação da mulher. A
inauguração da feminilidade. Aqui está a mulher no seu auge,
antes da queda, sem pecado e santa sob todos os aspectos.
Leiamos o versículo 27:
“Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de
Deus o criou; homem e mulher os criou.”
E depois em Gênesis 2, versículos 21 e 22 nos é dada
uma descrição mais completa e vívida da criação da mulher:
“Então, o SENHOR Deus fez cair pesado sono sobre o
homem, e este adormeceu; tomou uma das suas costelas
e fechou o lugar com carne. E a costela que o SENHOR
Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e
lha trouxe.”
A mulher era o lindo trabalho manual do Senhor Deus nosso
Criador. A mulher foi idéia de Deus, sua criação. Na verdade
quando lemos todo o relato de Gênesis da brilhante criação
de Deus, descobrimos que a mulher foi a arte final de tudo
aquilo que Ele criou. Ela foi a última ação da grande criação de
Deus. Daí dizermos que Deus deixou o melhor por último. Ah,
eu não acho que podemos nos orgulhar muito disso quando
nos lembramos de quem foi a primeira a ser enganada e a
comer o fruto proibido.
O ponto importante aqui é Deus criou a mulher e este fato
notável determina tudo para nós como mulher. Exige que ela
comece com Deus para aprender o que significa ser uma
mulher. Exige que ela olhe para Ele que a criou para descobrir
sua identidade e propósito na vida. Ela não deve aceitar o que
a cultura define como sendo de valor e importante para uma
mulher. Ela não deve confiar na sua educação ou consultar
suas idéias ou seguir suas próprias preferências para determinar como deve viver. Ela deve se voltar para Deus porque
foi Ele quem a criou. Tudo o que ela é e tudo o que ela faz
deve ter suas raízes Nele.

MISSÕES - OREMOS POR ISRAEL, BRASIL E IRÃ

A visita do presidente iraniano ao Brasil está prevista para o
dia 6 de maio. Ele é um dos principais negadores do Holocausto
na atualidade. Ahmadinejad também não perde uma oportunidade para manifestar seu ódio a Israel e seu desejo de destruir o
Estado judeu [1]. Sendo assim, a simpatia do governo brasileiro
por ele faz-nos lembrar do ditado: “Dize-me com quem andas e
te direi quem és’’.
Algumas informações sobre o Irã [2]: desde a posse de Ahmadinejad em 2005, a situação dos direitos humanos no país piorou
dramaticamente (com elevado número de execuções, muitas delas por apedrejamento ou enforcamento públicos). Um esboço de
código penal estipula a pena de morte por apostasia (isto é, para
quem deixar o islã). Os cristãos [3] e outras minorias religiosas
têm sofrido severas restrições e perseguições. As autoridades
iranianas também suprimem a liberdade de expressão e opinião,
prendendo jornalistas, controlando publicações e a internet, além
das atividades acadêmicas.
O Irã é promotor do terrorismo mundial e financiador do
Hezb’Allah (o Partido de Alá, no Líbano) e do Hamas (na Faixa
de Gaza). Essas duas milícias islâmicas radicais têm atacado
Israel a mando do Irã e cometido inúmeras matanças de civis. Sua
ação, porém, não se limita ao Oriente Médio: a Argentina acusou
formalmente o Irã pelos violentos atentados contra instituições
judaicas em Buenos Aires (em 1992 e 1994). Na América do Sul,
a atuação iraniana é crescente, principalmente através da aliança
com Hugo Chávez e Evo Morales.
O Irã também está em fase adiantada de desenvolvimento de
tecnologia nuclear e de mísseis balísticos, representando uma
séria ameaça para todo o Oriente Médio e o mundo. Dessa forma,
o crescente armamento e a influência iraniana despertam fortes
temores entre as próprias nações muçulmanas (principalmente na
Arábia Saudita, no Egito e em alguns países do Golfo). Apesar da
aparente unidade islâmica, há profundas desconfianças e conflitos
entre muitos países árabes (dos quais, a maioria é sunita) e os
iranianos xiitas (que são persas, e não árabes).
Quanto a Israel, as afirmações e provocações do presidente
e de outros líderes iranianos são bem conhecidas: “Israel deve
ser riscado do mapa...’’, “Israel está destinado à destruição...’’,

“Israel é um tumor canceroso...’’ [1]. Sua última investida ocorreu
na abertura da vergonhosa conferência da ONU (em Genebra)
que, supostamente, deveria ser anti-racista. Como foi manipulada para atacar Israel, vários países [4] negaram-se a participar
dela desde o princípio. Ironicamente, apesar do seu histórico,
o presidente iraniano foi um dos principais oradores. Quando
começou sua diatribe contra Israel e negando o Holocausto –
justamente na véspera do Yom HaShoah, o dia em que se lembra
o assassinato de 6 milhões de judeus no tempo do nazismo! – os
delegados da União Européia se retiraram em protesto. Ficaram
os representantes dos países que parecem concordar com Ahmadinejad, entre eles os brasileiros, ouvindo até o final o discurso
de ódio aos judeus. Assim, mais uma vez, o Brasil escolheu as
más companhias.
É importante lembrar que o Irã (a Pérsia) tem grande destaque na Bíblia (veja os livros dos profetas Daniel, Ageu, Esdras,
Neemias e de Ester). A Pérsia foi um dos impérios da visão da
grande estátua do rei Nabucodonosor – interpretada pelo profeta
Daniel, essa imagem representa todo o desenrolar da história das
nações, até o estabelecimento do reino de Deus (Daniel 2, veja
o Apocalipse). Os persas também são citados como aliados de
Gogue na invasão de Israel “nos últimos dias” (Ezequiel 38.5).
Portanto, as profecias bíblicas revelam o papel do Irã no cenário
mundial e nos permitem entender o que realmente há por trás
do comportamento atual desse país. Ao estreitar seus laços com
ele – enquanto se distancia de Israel – o governo brasileiro se
expõe ao juízo anunciado em Gênesis 12.3: “...amaldiçoarei os
que te amaldiçoarem’’ .
Notas
(1) O Irã promoveu as conferências “Um Mundo sem Sionismo”
(em outubro de 2005) e de questionamento do Holocausto
(em dezembro de 2006, com a presença de destacados
revisionistas e anti-semitas de todo o mundo). Há uma longa
lista de declarações anti-israelenses dos líderes iranianos e,
especialmente, de Ahmadinejad.
(2) Antes que alguém se ofenda, achando que se trata de “acusações” contra o “povo iraniano”: nenhuma delas se refere aos
iranianos como pessoas, mas ao regime que os governa, do
qual eles são as primeiras vítimas. Além disso, trata-se de
fatos amplamente noticiados e conhecidos.
(3) A Missão Portas Aberta relata: “A partir de 2008 houve forte
endurecimento com as igrejas que se reúnem nos lares. Mais
de 50 cristãos foram presos por sua fé numa das sociedades
mais repressivas do mundo. Um casal cristão morreu após ser
interrogado por funcionários governamentais... Apenas as igrejas armênias e assírias podem instruir seus conterrâneos em
sua própria língua, mas é proibido ensinar pessoas de origem
islâmica (que falam farsi). Muitos cultos são monitorados pela
polícia secreta... Por pressão das autoridades, os cristãos são
oprimidos e têm dificuldades em achar empregos e mantê-los
logo que se descobre sua religião”.
(4) Israel, EUA, Austrália, Alemanha, Canadá, Itália, Suécia e Polônia.

N otas & Notícias

A GRANDE IDÉIA DE DEUS

Deus sempre nos dá o melhor. A família é uma grande invenção
divina. Sua instituição foi idéia de Deus. É a célula base da
sociedade, a unidade básica das nações. Por isso ela é tão
importante e imprescindível para todos nós.
Este é um dos livros disponíveis em nossa livraria. Sempre
recomendamos aos casais que leiam juntos pelo menos um livro sobre
família cristã por ano. Temos vários livros edificantes e vendidos a
preço de custo (a metade do valor ainda vai para as nossas obras
de assistência social!). Imagine quanto custa o livro “A Grande Idéia
de Deus”, de Jaime Kemp? R$ 14,90. Aqui sai por apenas 10 reais!
Outros livros sobre família disponíveis: “Que bom, me casei com você”,
“ Socorro, temos filhos”, “Quero te fazer feliz”, e “Aliados Íntimos”.

AJUDA MÚTUA

Você precisa de ajuda? Você gostaria de ajudar alguém?
Você gostaria de ter um tempinho na igreja para conversar com os
irmãos? Quer se dispor a aconselhar alguém?
Toda quarta-feira, das 15 às 21 horas, a nossa igreja fica aberta com a
finalidade dos irmãos se ajudarem mutuamente.

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.

OPORTUNIDADE DE AJUDA HUMANITÁRIA

A AMPLA busca 125 crianças que tenham seqüelas como lábio-leporino
e fenda palatina para realizar, gratuitamente, a cirurgia de reparação.
Se você conhece alguém que tenha alguma dessas deficiências, por
favor, informe: (21) 2562.2822 (www.operacaosorriso.org.br)

AGENDA DA IGREJA
MAIO
09 (sábado)
10 (domingo)
		
		
		
16 (sábado)
		
23 (sábado)
		

18h: Celebração do Dia das Mães
09h: EBD – Apresentação do Coral Infanto-Juvenil
em homenagem às Mães
18h: Culto – Celebração da Fundação
do Moderno Estado de Israel
17h30: Reunião com os Namorados
19h: Reunião dos Casais Mais Jovens
17h30: Reunião com os Noivos
19h: Reunião com os Casais Mais Experientes

05 (sexta-feira)
06 (sábado)
07 (domingo)
		

Aniversário de 15 anos da Raissa
19h: Chá de Panela – Leidiane e Heraldo
09h: (Na EBD) Batismo e Celebração
da Ceia do SENHOR
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