Ano XXII - Nº 787 • Fortaleza, 4 de abril de 2010

ELE RESSUSCITOU!
“Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito.
Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia.”
Mateus 28:6
Hoje celebramos o evento que marcou para sempre a
história da humanidade: a ressurreição de Cristo. Jesus morreu na cruz, no Monte Calvário, na quinta-feira, por volta das
três horas da tarde. Como haviam-nO crucificado às 9 horas
da manhã, Ele passou seis horas na cruz. Do meio-dia às
três da tarde, um estranho eclipse encheu de trevas a terra.
Quando a Bíblia fala que Jesus derramou o Seu sangue
para nos salvar, ela declara a morte cruenta de Jesus, a
morte de cruz. Ele, de fato, derramou Seu sangue. Ele não
morreu numa cama de causa natural. Ele derramou Sua
vida para resgatar o perdido. O Santo, puro e divino, morreu
como substituição da pena merecida pelo pecador perdido,
indigno e sem esperança.
Os fariseus, depois de conseguirem o seu maligno intento
de matar Jesus, temerosos por causa das palavras dEle e
das profecias do Velho Testamento, de que Ele ressuscitaria,
disseram palavras reveladoras, em Mateus 27:64, “Manda,
pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao
terceiro dia, não se dê o caso que os seus discípulos vão de
noite, e o furtem, e digam ao povo: Ressuscitou dentre os
mortos; e assim o último erro será pior do que o primeiro”.
O último erro, ou engano, que seria pior do que o primeiro,
é revelador na compreensão do valor bíblico da ressurreição.
O primeiro engano, para eles, foi o fato de Jesus se apresentar como o Messias, o prometido nas Escrituras para salvar
os judeus, ser luz para os gentios e implantar o Reino de
Deus. O segundo engano, pior do que a mentira do primeiro,
segundo eles, seria a ressurreição de Jesus, pois ela atestaria
que Ele é o Filho de Deus!
Eles é que estavam enganados, errados, quanto à veracidade dos fatos. Mas, estavam certos sobre o grau de
importância deles. De fato, Jesus é o Cristo, o Messias,
atestado por Seu Ministério, por Seus milagres e por Sua
morte vicária. E, mais ainda, Ele é o Filho de Deus, revelado
por Sua ressurreição: “Declarado Filho de Deus em poder,
segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre
os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor” (Romanos 1:4).
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O texto de Mateus 28:6 traz revelações de cruciais verdades
para a nossa fé:
1 - O Túmulo Vazio: “Ele não está aqui...”
Apesar de todas as precauções dos inimigos (uma guarda
romana foi montada para guardar o túmulo de Jesus), mesmo
com toda vontade de Satanás para que Jesus não ressuscitasse,
e ainda que uma enorme pedra tampasse o túmulo, no domingo
pela manhã, o túmulo estava vazio.
Nada pôde impedir o túmulo de abrir-se e ficar vazio.
Os inimigos não esperavam um túmulo vazio no domingo, nem
tampouco os amigos de Jesus. Acharam que a pedra, o poder de
Roma e a vontade do diabo eram intransponíveis.
Que lição, amados. Não tenhamos medo de pedras, confiemos
em Deus! Não olhe as circunstâncias, olhe para as promessas de
Deus. Não tema o diabo, apenas confie em Jesus!
Quando as mulheres foram urgir o corpo de Jesus, domingo
bem cedinho, um anjo lhes anunciou a ressurreição de Jesus.
Diante da surpresa do túmulo vazio, elas correram e contaram
aos apóstolos. Eles não acreditaram nelas! Vejamos em Lucas
24:10 e 11. Pedro e João correram ao túmulo, não por acreditarem, mas por duvidarem delas. As palavras de Jesus a Tomé
cabem perfeitamente para nós: “Porque me viste, Tomé, creste;
bem-aventurados os que não viram e creram”.
2 - Jesus Ressuscitou: “... porque já ressuscitou”
Se o túmulo estava vazio, onde estava o corpo? Foi removido
pelos inimigos ou pelos amigos, ou ressuscitou. Sabemos que os
inimigos não fizeram, ao contrário, tomaram todas as precauções
para que ninguém levasse o corpo de Jesus. E também sabemos
que Seus amigos não fizeram. Estavam com medo e pensavam
que tudo havia se acabado naquela cruz.
Só existe uma resposta: Jesus ressuscitou dentre os mortos,
de forma milagrosa, num corpo glorificado e poderoso.
Foi isso o que o anjo disse. Foi isso que as mulheres disseram. Foi isso que Pedro e João viram e disseram. Foi isso que
Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram. Foi isso que Paulo
testemunhou e pregou ousadamente diante de judeus, gentios,
governadores e reis.
3 - Uma Promessa Cumprida: “...ressuscitou, como havia dito”
Em João 4:46-54, um oficial do rei pediu a Jesus que curasse
seu filho que estava enfermo em Cafarnaum. Jesus mandou que
ele voltasse, pois seu filho já estava curado. Quando ele chegou e
encontrou seu filho são, perguntou aos seus servos a que horas o
menino tinha ficado bom. Eles disseram a hora, e era exatamente
a hora em que Jesus tinha falado. Aconteceu como Ele disse!
Jesus mandou que Pedro fosse pescar, e, de dentro do primeiro
peixe, tirasse o dinheiro do imposto. Aconteceu como Ele disse.
Tudo aconteceu como Ele disse!
Ele ressuscitou! Está vivo! É o Filho de Deus, o único SENHOR
e o todo-suficiente Salvador!
4 - Ele nos prometeu a nossa ressurreição – João 6:39
“E a vontade do Pai que me enviou é esta:
Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas
que o ressuscite no último dia”
Esta é a grande e real esperança do crente em Jesus. Ele
prometeu a vida eterna aos que crêem nEle, e que nos ressuscitará num corpo de glória. Tudo Ele faz conforme a Sua Palavra.
Aleluia! Ele é o Senhor de nossas vidas! Amém!

CONSAGRAÇÃO DOS DÍZIMOS E OFERTAS
“E, se as primícias são santas, também a massa o é;
se a raiz é santa, também os ramos o são”
Romanos 11:16
Conta-se que um operário de uma empresa do bairro era
conhecido por ser um crente fervoroso em sua fé e íntegro em
seu testemunho. No passado, como tantos outros, sua vida havia
sido de vícios, bebedeiras, e de confusões no lar. Contudo, Cristo
o alcançou com a Sua graça, ele se converteu e sua vida mudou
radicalmente. Agora, com a sua casa servia ao SENHOR.
Tornou-se um servo dedicado em sua igreja, onde freqüentava
assiduamente com a sua família. Todos da sua família eram integrados na igreja e comprometidos com a obra de Deus.
Por seu testemunho exemplar, ele era admirado, porém também alvo de invejas e de perseguições por meio de intrigas e de
piadinhas por causa da sua fé. Mas, com a sabedoria do alto, que
é peculiar naqueles que andam em intimidade com o SENHOR,
ele sempre as respondia em paz e de forma tal que calava seus
zombadores.
Uma vez ia passando na frente de um bar, quando foi chamado por seus antigos amigos de bebedeiras. Eles, em zombaria,
perguntaram se era verdade que Jesus havia transformado água
em vinho. E se ele, como servo de Cristo, não poderia fazer isso
para eles. Ele respondeu que hoje Cristo faz coisas ainda maiores,
por exemplo, Ele pode transformar bebida alcoólica em muitas
coisas preciosas.
Os amigos ficaram pasmos, e pediram que ele fizesse isso.
Ele os convidou para irem à sua casa para lhes fazer uma demonstração do milagre. Chegando lá, ele lhes apresentou a sua
família, mostrou sua casa, seu sofá, sala de jantar, guarda-roupas,
etc. E lhes disse: - Vejam o poder de Jesus, transformou toda a
bebedeira que tinha sido a minha vida, nessas coisas. Quando eu
bebia, não tínhamos nada. Agora, tenho uma boa família, tenho
casa, móveis. Maior milagre do que transformar água em vinho,
foi Jesus ter transformado a minha vida!
Em outra ocasião, no início do mês, depois de receber seu
salário, ele, como de costume, foi com a sua família ao supermercado. Tendo pago as compras, o caixa que lhe conhecia e
que gostava de zombar de sua fé, lhe perguntou ao entregar o
troco em moedas: - Essas moedinhas serão para dar de oferta
na igreja, hein?
Ele sabiamente respondeu: - Não, de forma alguma. Eu não
dou para Deus o que sobra. Para o meu Deus, eu separo as
primícias assim que recebo. Ele é o meu SENHOR e merece o
melhor, nunca as sobras!
Leiamos Números 15:13-21.
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MISSÕES TRANSCULTURAIS

Somos perseguidos em todo o mundo!
No Paquistão
Esta foi uma semana triste para nós. E não há problema em
ficarmos tristes. A Palavra de Deus nos ensina: “Alegrai-vos
com os que se alegram; e chorai com os que choram” (Rm
12:15). E nos sentimos tristes pois o nosso irmão Arshed Masih, do Paquistão, faleceu no dia 23 de março. Isso aconteceu
em decorrência de graves queimaduras em 80% do seu corpo,
tudo porque ele não abandonou sua fé em Cristo. Oremos
pela esposa dele, também vítima de violência por conta do
seu amor a Jesus, e por seus filhos, para que Deus conforte
e supra todas as necessidades.
Na Somália
Militantes islâmicos na Somália assassinaram um líder
crente que já havia escapado de uma tentativa de sequestro
no dia 2 de março. Os rebeldes do grupo al Shabaab atiraram
em Madobe Abdi no dia 15 de março, às 9:30 h, no vilarejo
de Mahaday. A morte de Abdi é mais uma em um número
crescente de cristãos assassinados por militantes islâmicos;
a única diferença é que ele não tinha origem muçulmana.
Fontes afirmam que os militantes proibiram que o corpo
fosse enterrado, ordenando que fosse jogado aos cães, para
servir de exemplo para outros cristãos. O al Shabaab se
engajou em uma campanha para se livrar de todos os não
muçulmanos do país.
Na Índia
Três cristãos indianos foram presos sob acusações falsas
de “forçar conversões” em Hunsur, uma cidade do distrito de
Mysore, estado de Karnataka, no dia 25 de março. De acordo
com o Global Council of Indian Christians (GCIC), um parente
de um cristão chamado Thammaiah ficou doente e faleceu na
terça-feira, dia 23 de março.
Na Nigéria
As tropas nigerianas
patrulhavam nesta terça-feira os vilarejos da
região de Jos, centro
do país, em um ambiente de enorme tensão, dois dias depois
do massacre de pelo
menos 500 cristãos, mortos a golpes de facão e queimados vivos
por criadores de gado muçulmanos. A tensão é percebida nos
vilarejos traumatizados, que enterram desde domingo os mortos.
Muitas vítimas eram mulheres, algumas grávidas, e crianças.
“Lembrai-vos dos presos, como se estivésseis
presos com eles, e dos maltratados, como sendo-o
vós mesmos também no corpo.”
Hebreus 13:3

MISSÕES NACIONAIS - OREMOS PELO BRASIL

A Escolha de Lula
Todos desejam a paz
para o conflito do Oriente
Médio. Não há, pois, nenhuma restrição às tentativas
do presidente do Brasil de
promover o entendimento
entre dois povos que, tivessem conseguido conviver
em paz, já teriam transformado a região em uma das
mais prósperas do planeta. Em sua visita a Israel, Lula não quis depositar
Não há nada de novo uma coroa de flores no túmulo de Theodor Herzl,
na sua proposta de dois fundador do movimento sionista. Chegando aos
estados – Israel e Palestina “territórios palestinos”, colocou uma coroa de
flores na tumba do terrorista-mor Yasser Arafat.
– lado a lado, cada qual se
comprometendo com a segurança do outro. É a partilha aprovada na
memorável sessão da ONU, presidida por Oswaldo Aranha, em 1948.
Os judeus proclamaram seu Estado, mas os países islâmicos foram
à guerra para impedi-la. Até hoje, com exceção de Egito e Jordânia,
nenhum deles reconhece Israel e mantêm declaradamente sua intenção de “varrer do mapa a entidade sionista”. Dentro deste quadro é
improvável qualquer acordo, apenas fazendo conversar israelenses
e palestinos. Por mais bem-vindos que sejam os “vírus da paz”, que
o presidente Lula diz possuir no DNA, não é aderindo ao belicismo
nuclear do Irã, inclusive lhe fornecendo urânio, que ele há de provar
a sinceridade de sua oferta de mediação.
Mais: cheira até a hipocrisia no momento em que a delegação
brasileira recusou publicamente a inclusão de visita ao túmulo de
Theodor Herzl. Herzl nasceu no Império Austro-Húngaro e engajou-se
no nacionalismo alemão até cobrir o Caso Dreyfus, em Paris. Pouco
integrado à vida judaica, chocou-se com a brutalidade do antissemitismo que havia levado o oficial francês, judeu “assimilado” como
ele, à degradação, falsamente acusado de traição à Pátria. Concluiu
que a solução do chamado “problema judaico” era a reconstrução do
Lar Nacional em Israel – o retorno a Sion, daí o nome sionismo ao
movimento que já existia há muitos séculos, com o apoio inclusive
de líderes cristãos.
Ao escrever um livro,
o “Estado Judeu” e convocar um congresso em
Basileia, Suíça, em 1897,
Herzl conseguiu dar corpo
ao movimento e traçar um
programa de ação. Como
Moisés, porém, não estava destinado a realizar o
sonho. Fracassaram suas
tentativas de entendimentos Abbas, o sucessor de Arafat, é quase semcom o Império Otomano, a pre apresentado como moderado - mas
cuja soberania o Oriente sua tese de doutorado na Universidade de
Moscou foi sobre a negação do Holocausto.
Médio, então, estava submetido. Morreu em 1904. Só
mais de quatro décadas e 6 milhões de mortos depois, tocado pela
barbárie do Holocausto promovido pelos nazistas é que o mundo
civilizado concordou com a sua tese. Sionismo é apenas isso, não

a fantasia sadomasoquista de terrorismo que a esquerda demente,
no permanente exercício de seu ódio visceral, tem se esforçado por
incutir nas pessoas desavisadas. Herzl jamais explodiu ou ordenou
que alguém explodisse uma bomba para matar pessoas inocentes e
indefesas. Lula não quis visitar seu túmulo, mas depositou flores no
túmulo de Yasser Arafat e, daqui a alguns meses, vai apertar de novo
a mão de Mohamed Ahmadinejad. É a escolha de Lula.
Nosso comentário: Este artigo de Jayme Copstein, publicado no site
da Missão Chamada da Meia-Noite (www.beth-shalom.com.br) alerta que
a opção de Lula coloca todo o brasileiro (pois ele é o nosso representante)
sob a disciplina de Deus. Deus decretou em Gênesis 12:2, acerca de Israel:
“E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem”.
Devemos orar por nosso presidente e por nosso país!
N otas & Notícias

PRÓXIMO SÁBADO - DIA 10
Aconselhamento Bíblico: CEU « 19 horas »

O Pr. Daniel Stowell nos trará mais um estudo bíblico para os
Casais Mais Experientes - Grupo CEU. O encontro será na casa da
Glaudiane & Alexandre Aquino (Rua 41, nº 1216 - Planalto da Barra)

Viagem ao Assentamento Raposa
Realizaremos a ordenança do Batismo.

Ações de Graça e Agradecimentos

Damos graças a Deus por suas bênçãos e provisões de modo que
conseguimos pagar todo o compromisso com a SGS Construções – construtora responsável pela construção de nosso templo.
Também rendemos louvores ao SENHOR Deus por ter dado ao nosso
povo sabedoria e compreensão em nossa última assembléia, quando
aprovamos o aditivo apresentado pela construtora bem como o valor do
acréscimo por conta das modificações que nós solicitamos no projeto.
Agradecemos a Deus por cada irmão e irmã em Cristo que desde o
ano passado tem contribuído fielmente. Deus nos usou para que esse
milagre fosse realizado.
Também expressamos a nossa gratidão por cada membro dessa
igreja que vai começar ou continuar contribuindo até dezembro, a fim de
que todo o projeto e mais todas as outras partes que formam o nosso
Templo se realize.
Falta pouco, amados irmãos, portanto, vamos fazer um esforço extra
neste ano e orar ao SENHOR para que nos use nessa bênção tanto para
essa geração como para as gerações futuras.
A sua igreja pode contar com você?
Preencha o formulário anexo, coloque-o no gazofilácio ou entregue
à irmã Elsa Mita.

EU TAMBÉM PARTICIPO

QUERO também ter parte nessa obra de Deus.
Comprometo-me a orar, e tenho a intenção
de contribuir todo mês com a importância de
R$ ________________________ .
Nome: _____________________________________________
Fone(s): ____________________________________________
E-mail: _____________________________________________

