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Qual

de vocês
engoliu
Jonas?
Mais uma vez dei graças a Deus pela Bíblia Versão Corrigida Fiel. Como é maravilhoso saber que seus tradutores
tiveram a intenção de traduzir o texto sagrado o mais fiel e
próximo possível do original, sem inventar nada ou interpretar
ou acrescentar!
Falaram-me do erro de tradução da FIEL em Mateus 12:40,
pois é dito que Jonas foi engolido por uma “baleia”, enquanto na
Versão Revista e Atualizada traz “um grande peixe”. E disseramme que é sabido que uma baleia não pode engolir um homem.
Duas informações precisavam ser averiguadas:
1º O que diz o texto no Novo Testamento Grego;
2º Pesquisar sobre a capacidade de uma baleia engolir
um homem inteiro.
Primeiro: Em o Novo Testamento Grego está a afirmação
de Jesus que Jonas passou três dias e três noites no ventre
de um “kêtos” (palavra grega que designa os cetáceos, ou
seja, a família das baleias: cachalotes, baleias-azul, orcas,
etc.). Logo está correto traduzir por “baleia”, sem especificar
qual tipo da espécie.
Segundo: Pesquisando sobre baleias engolindo homens,
achei coisas interessantes. Por exemplo: A revista National
Geographic (dezembro de 1992) descreveu o tubarão-baleia,
que é o maior animal marinho conhecido, podendo atingir 20
metros de comprimento e pesar 70 toneladas. A conceituada
revista diz: “A anatomia digestiva incomum do tubarão-baleia
ajusta-se à história de Jonas. É fácil imaginar ser inadvertidamente sugado para dentro da boca do tubarão-baleia, a qual
é enorme A boca cavernosa mesmo de um pequeno tubarãobaleia adulto pode facilmente acomodar uns dois Jonas”.
Uma revista alemã publicou: “Entre todos os animais conhecidos só o cachalote poderia ter conseguido tal façanha.
Normalmente ele transporta os bebês doentes dele na boca,
que é grande como um pequeno quarto, e leva-os à tona.
Nesta época cachalotes povoavam o mar mediterrâneo, o
lugar deste conto. Resgates de seres humanos por cachalotes
são, porém, pouco documentados”. (Vitus B. Dröscher: “…

und der Wal schleuderte Jona an Land”, Editora Rasch und
Röhring, Hamburgo-Zurique).
A Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia documenta um
caso verídico de um marinheiro inglês, chamado James Bartley. Em sua primeira viagem no baleeiro Estrela do Oriente,
perto das Ilhas Malvinas, em fevereiro de 1891, ao arpoarem
um cachalote, o animal ferido despedaçou o bote em que
estavam Bartley e outros marinheiros, que desapareceram
no mar. Antes do pôr-do-sol, a baleia moribunda flutuou na
superfície. A tripulação do baleeiro arrastou a baleia, e começaram a operação de corte para a guarda e conservação da
carne. Às 23 horas, os tripulantes estavam abrindo as vísceras, removeram o enorme fígado e chegaram ao estômago
gigantesco, quando notaram um certo movimento ali dentro.
Fizeram uma incisão e apareceu um pé humano. Era James
Bartley, inconsciente, mas ainda vivo.
Depois de recuperado, ele contou do que lembrava-se.
Quando o seu bote foi atingido, e ele atirado ao mar e, ao cair,
foi engolfado pela enorme boca da baleia. Lembrava-se que
em pânico passou por fileiras de minúsculos e afiados dentes,
e sentiu uma dor lancinante. Percebeu que estava escorregando por um tubo liso, e estão desapareceu na escuridão.
De nada mais se lembrava.
Muitos médicos de vários países o examinaram. Sua pele
ficou com uma desnatural coloração esbranquiçada. Ele vivou
mais dezoito anos após essa experiência, mas nunca mais
pôs o pé num baleeiro.
Na lápide de seu túmulo foi escrito um breve relato de sua
história, além de suas datas: 1870 – 1909.
Porém, o mais interessante de tudo isso é que Jesus usou
o episódio de Jonas para denunciar a incredulidade dos que
duvidavam sobre quem Ele era e de Sua missão. Foi como
Jesus tivesse dito aos céticos: Assim como vocês não acreditam na história que Jonas foi engolido por uma baleia, passou
três dias e três noites no ventre dela, e depois foi regurgitado
e cumpriu a missão. Vocês também não acreditarão no fato
de minha morte, meu sepultamento, e minha ressurreição!
Jesus falou de milagre de Deus. E milagre é para ser crido.
Eu acredito que Jonas foi engolido por uma baleia (um
‘kêtos’, em grego, que pode ser uma baleia, um cetáceo, um
monstro marinho), pois a Bíblia Sagrada diz. E a Escritura
não pode ser anulada, ou falhar – João 10:35. Sim, Jesus
afirmou “porque em verdade vos digo que, até que o céu e
a terra passem, nem um jota ou um til jamais passará da lei,
sem que tudo seja cumprido” (Mateus 5:18).
Portanto, até se a Bíblia Sagrada dissesse que foi Jonas
que engoliu a baleia, eu também acreditaria!
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LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO
Leiamos, irmãos, FILIPENSES 4:6 a 9.
O Espírito Santo nos exorta a pensar e praticar seis princípios
que marcam o crente. Hoje veremos as três primeiras, e no próximo Informissões as restantes.

Primeiro: TUDO O QUE FOR VERDADEIRO

O nosso compromisso é com a verdade, não com a mentira. A
melhor palavra para a verdade é transparência, a realidade dos
fatos. É por isto que a mentira tem o diabo como pai (João 8:44).
A verdade tem a ver com a fala, que tem a ver com a língua, seu
principal instrumento. Uma palavra verdadeira, mesmo que dura,
constrói; uma palavra mentirosa, mesmo que leve, destrói.
Quantas pessoas tiveram suas vidas destruídas pela mentira.
Às vezes mentem para si mesmas por não reconhecer seus pecados, e, por isso, não se arrependem, nem os abandona (“O que
encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as
confessa e deixa, alcançará misericórdia” – Pv 2:13).
Como vai o seu compromisso com a verdade?

Segundo: TUDO O QUE FOR HONESTO

O nosso compromisso é com a honestidade. Uma pessoa
honesta é uma pessoa efetivamente nobre, com um comportamento que merece ser reverenciado, pelo respeito que produz.
Se a verdade comporta algo de subjetivo, a honestidade é algo
bastante objetivo. Se o seu filho encontra algo na escola, e você
lhe diz que “achado não é roubado” e permite que fique com o que
encontrou, você está claramente ensinando-lhe a ser desonesto.
Às vezes nos comportamos como os contemporâneos de
Malaquias. O profeta perguntava se era possível ao homem roubar a Deus, respondendo que roubamos a Deus quando não lhe
devolvemos os dízimos e as ofertas (Malaquias 3:8). É triste (e
trágico) ser desonesto com Deus, quando sabemos que Ele é o
SENHOR, o nosso Criador, nosso provedor, nossa segurança e
autor de todas as coisas boas que nos acontecem, desde a vida
eterna até o ar que respiramos.
Como vai o seu compromisso com a honestidade? Tem sido
fiel no pouco?

Terceiro: TUDO O QUE FOR JUSTO

O nosso compromisso é com a justiça, não com a injustiça.
Disse-me alguém certa vez que, de tanto conviver num meio
corrompido, que já não sabe mais o que é certo ou errado. Mas,
a conduta reta não depende da circunstância, nem da sua conseqüência. Se acho que algo se torna bom porque vai me ajudar,
estou fora do padrão bíblico; se acho que algo se torna ruim
porque vai me prejudicar, estou também fora do padrão divino.
Em minha vida, como empregado ou como patrão ou como
colega, a justiça tem corrido como um rio perene? (Amós 5:24).
Como vai o seu compromisso com a justiça? Como vai o seu
padrão como crente em Jesus, que carrega sobre si o honroso
Nome de Jesus Cristo?
Oremos, agradecendo a Deus por Sua Palavra e consagrando
nossos dízimos e ofertas ao SENHOR Deus.

MISSÕES

OREMOS PELOS
CRENTES PERSEGUIDOS
A Missão Portas Abertas Internacional lançou a Classificação de Países por Perseguição 2011, uma lista que classifica
os 50 países mais intolerantes ao Cristianismo. O período
analisado para esta versão é de 01 de novembro de 2009 a
31 de outubro de 2010.
A classificação é produzida por meio de um questionário
com 50 perguntas, que cobre vários aspectos da liberdade
religiosa. Por exemplo, a constituição e/ou as leis nacionais
garantem a liberdade religiosa? As pessoas têm o direito por
lei de se converterem ao cristianismo? Também analisa a
situação real de cristãos (os cristãos estão sendo mortos por
causa de sua fé? Os cristãos estão sendo sentenciados às
prisões, campos de trabalhos forçados ou estão sendo enviados a sanatórios por causa de sua fé?). Além disso, o papel
da igreja na sociedade recebe atenção (os cristãos tem liberdade de imprimir e distribuir literatura cristã? As publicações
cristãs são censuradas ou proibidas neste país?) e, também,
os fatores que podem impedir a liberdade religiosa no país (os
lugares de encontro dos cristãos e/ou as casas dos cristãos
têm sido atacadas por motivos anticristãos?).
A Coréia do Norte continua em primeiro lugar como o país
mais fechado ao Evangelho há 9 anos consecutivos. Este ano
foi o Iraque, que subiu 9 posições. Para mim o mais surpreendente foi o aparecimento da Rússia na lista (50ª posição),
país onde houve vários incidentes em 2010. Dez cristãos foram
presos e três líderes de igrejas foram mortos por conta de sua
fé. Apenas o Quênia saiu da classificação, o que não significa,
necessariamente, que a situação no país tenha melhorado,
mas, sim, que a perseguição em outras nações piorou a ponto
de estrearem no ranking.
Oremos pelos 12 países
que mais perseguem
o Evangelho:
1. Coreia do Norte
2. Irã
3. Afeganistão
4. Arábia Saudita
5. Somália
6. Maldivas
7. Iêmen
8. Iraque
9. Uzbequistão
10. Laos
11. Paquistão
12. Eritreia

Crente sendo torturado na China

AGENDA DA IGREJA
1º SEMESTRE/2011
18 (terça) • 19h: Koinonia: Rodolfo e Kelly
22 (sábado) • Viagem Missionária ao Assentamento Raposa
			 – Grupo Kerysso
23 (domingo) • EBD - Devocional: Luiz Cláudio; Aula: Aragão
			 Mensagem do Culto: Rômulo
25 (terça) • 19h: Koinonia: Rodolfo e Kelly

2011

jan

06 (domingo) • 09h: Celebração da Ceia do Senhor
11 a 13 • (sexta a domingo) XXIV Conferência Missionária
18 (sexta) • Início do Semestre Letivo CBD/CTBPL
19 (sábado) • Início do Semestre Letivo EBEC
2011
20 (domingo) • 09h: Assembléia da Igreja
26 (sábado) • Viagem Missionária ao Assentamento Raposa
			 – Pr. José Nogueira (batismos e Ceia)
27 (domingo) • Pela manhã, durante a EBD: Campanha do HEMOCE
			 (doação de sangue)

fev

05 a 08 • (Feriado de Carnaval): Celebrando a Família 2011
13 (domingo) • 09h: Celebração da Ceia do Senhor
19 (sábado) • Viagem Missionária ao Assentamento Raposa 2011
26 (sábado) • 17h30: Encontro de Namorados & Noivos
			 – Pr. José Nogueira
			 19h: Encontro de Casais (IUPI+CEU)
			 – Pr. Daniel Stowell (Massada)

mar

03 (domingo) • 09h: Celebração da Ceia do Senhor
06 (quarta) • 19h: Encontro dos Amigos de Sião
09 (sábado) • 17h30: Encontro de Namorados – Pr. José Nogueira
			 19h: Encontro de Casais (IUPI+CEU)
2011
			 – Pr. Daniel Stowell (Massada)
16 (sábado) • 17h30: Encontro com Noivos
			 Viagem Missionária ao Assentamento Raposa
24 (domingo) • 06h: Culto da Ressurreição (Coral Cristo é Vida
			 – Adaptação da Cantata “O Messias”) – Café Ágape
30 (sábado) • 19h: Encontro de Casais (IUPI+CEU)
			 – Pr. Daniel Stowell (Massada)

abr

01 (domingo) • 09h: Celebração da Ceia do Senhor
04 (quarta) • 19h: Encontro dos Amigos de Sião
07 (sábado) • Viagem Missionária ao Assentamento Raposa
			 Passeio Especial para as Mães
14 e 15 • Celebrações pelo Aniversário de Israel:
			 14 de maio de 1948
21 (sábado) • 17h30: Encontro de Namorados & Noivos
			 – Pr. José Nogueira
			 19h: Encontro de Casais (IUPI+CEU)
			 – Pr. Daniel Stowell (Massada)

2011

mai

05 (domingo) • 09h: Celebração da Ceia do Senhor
2011
08 (quarta) • 19h: Encontro dos Amigos de Sião
11 (sábado) • Dia dos Enamorados: Mocidade
18 (sábado) • Viagem Missionária ao Assentamento Raposa
			 Encontro de Casais (encerramento do semestre)

jun

