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MISSÕES

HISTÓRIA DE GLÓRIA

John Allen Chau, um jovem
missionário norte-americano, deu a
vida para alcançar com o Evangelho de
Jesus uma tribo isolada numa ilha do
Mar da Índia. Ele foi morto no dia 16 de
novembro, na Ilha Sentinela do Norte,
onde vivem isolados indígenas hostis.
Ele queria pregar o Evangelho
para eles, e atravessou as barreiras da
distância, das proibições do governo
indiano, dos recursos, das dificuldades
do oceano, e dos perigos inerentes de
tal tentativa em alcançar uma tribo
selvagem e de terrível histórico de
assassinar os que se aproximam dela.
Ele não era um aventureiro, nem
um turista ousado, como grande parte
da mídia propagou. John Allen Chau
era um jovem crente que se preparou
teologicamente para realizar essa
Missão. Fez treinamento missionário,
e estava preparado espiritualmente
para correr os riscos a fim de cumprir
o IDE DE JESUS:
“Vocês podem pensar que sou
louco em tudo isso, mas acho que vale
a pena declarar Jesus a essas pessoas
… Mal posso esperar para vê-los ao
redor do trono de Deus adorando em
sua própria língua como Apocalipse
7:9-10 afirma.”
Homens e mulheres como John
Paton, Nate Saint, Amy Carmichael,

Hudson Taylor, William Carey,
Adoniram Judson, Charles Studd,
David Livingstone, e tantos outros, que
deram suas vidas, sacrificaram saúde e
vida familiar, e até morreram para que
as terras distantes e povos isolados
pudessem ouvir de Jesus Cristo!
Tais críticas se parecem muito
com a atitude negativa dos apóstolos
quando Maria de Betânia quebrou
o vaso de alabastro para urgir ao
Senhor Jesus (Mateus 26:6 e ss.). A
reação imediata dos discípulos foi de
indignação e de taxar de desperdício!
Mas, o Senhor exortou-lhes: Por
que a afligis? Ela fez isso por Mim!
John Allen Chau consagrou sua
juventude e vida para servir à ordem
de Jesus – e isso NUNCA é desperdício!
Nada pode ser mais glorioso do que
servir ao SENHOR! Creio que crentes
como John Allen Chau são os exemplos
atuais da heroica lista dos homens
e mulheres de fé, de Hebreus 11, e
que termina dizendo que são servos
de Deus “dos quais o mundo não é
digno” (vs. 38).
Creio que o martírio de Chau
não foi em vão, e que o SENHOR
vai levantar muitos jovens crentes a
expressarem com fé e coragem:
HINENI! - Eis-me Aqui! (Isaías 6:8)
Leitura Bíblica – Isaías 6:1-8

RECITAL DO CTL

Próxima terça-feira (dia 18), teremos uma Koinonia SuperEspecial: O nosso Centro de Treinamento em Louvor vai
apresentar o RECITAL. Participe!
www.cristoevida.com
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OS DOIS FILHOS DE JOSÉ:
MANASSÉS E EFRAIM
A esposa egípcia de José,
Azenate, deu-lhe dois filhos no
Egito. José chamou o primogênito
Manassés שנְמ
ַ ( ֶ ּ ׁהmenasheh) . E disse:
“Deus me fez esquecer ( ) ם ִי ֹהלֱא ִי ַ ּ ׁנשַנ־ ּיִכ
completamente minhas dificuldades
e do lar dos meus pais”.
O nome Manassés está ligado
ao radical verbal ( ךשנnashach) que
se refere ao esquecimento e ao
desapego. Um uso muito comum
de ( ךשנnashach) descreve alguém
sendo “aliviado de dívidas”. Esse
significado positivo é um paralelo
melhor com o nome do segundo
filho, Efraim ( ) ם ָיִ ְרפֶא, que significa
“me deu frutos”.
Ao chamar seu segundo filho
de Efraim, José disse: “Deus me fez
fértil (  ) ם ִי ֹהלֱא ִי ַנ ְרפִה־ ּיִכna terra da minha
aﬂição” (Gênesis 41: 50-52).
Quando sete anos frutíferos de
colheita chegaram ao fim, tornouse óbvio que José não era nenhum
maluco sonhador, mas que o faraó
fora sábio em apontá-lo para a tarefa
de reservar enormes quantidades
de comida.
O significado desses nomes tem
tudo a ver com a consciência de José
de que foi Deus quem o libertou e o
tornou fecundo.
Em Hebraico, o Egito ( םיִַרְצִמ

= Mitzraim) é um lugar de
“confinamento” e “limitação”,
onde não se pode prosperar. A
fidelidade de Deus aos filhos de
Jacó é melhor vista na capacidade
de José sobreviver e prosperar
contra todas as probabilidades
naquela terra de “confinamento” e
“limitação”. Séculos depois, israelitas
que saíram do Egito ouviram essas
histórias e se fortaleceram, pois o
Deus que cuidou de José cuidaria
deles também.
Os nomes dos filhos de José
resumem muito bem o segredo
da sobrevivência e vitória de
José: Ele aprendeu a esquecer o
passado (perdoar os que lhe fizeram
mal), soube se livrar da carga do
ressentimento, libertou-se do peso
da mágoa e do sentimento de
vingança (Manassés).
E, ao mesmo tempo, confiou
no SENHOR, para construir o
futuro, para planejar seu presente e
prosperar mesmo em circunstâncias
de limitações (Efraim). Deus nos
ensina: Perdoar, esquecer, encerrar
de vez o passado triste. E frutificar no
presente - para que tenhamos um
futuro de possibilidades e vitórias
no SENHOR!
Leitura Bíblica – Gênesis 45:1-15

Convite - CBD/CTBPL,

Você é nosso convidado para a solenidade de for�at�ra do
CTB e CTBPL, a se realizar na Ig�eja Batista Fundamentalista
Cristo é Vida no dia 22 de Dezembro às 19 horas.
Tur�a 2018: παρακαλεω

Local: Ig�eja Batista Fundamentalista Cristo é Vida. Av. K, 911 Planalto da Bar�a

www.cristoevida.com
IBFCV • I GREJA B ATISTA F UNDAMENTALISTA C RISTO É V IDA
Avenida K, nº 911 - Planalto da 2
Barra - Vila Velha - Fortaleza Ceará - Brasil - CEP 60348-530 - Telefone: +55 85 3286-3330

