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A mente humana
e o ocultismo

Recentemente fui até à
faculdade onde uma de minhas filhas estuda. Enquanto aguardava algumas fotocópias, chamou-me a atenção um panfleto que estava
sobre o balcão divulgando
um curso que seria ministrado nas próximas semanas.
Os temas abordados se apresentavam como sendo de
grande relevância para todos
aqueles que querem descobrir “qual o sentido da sua
existência”. Dentro do curso,
um workshop ensinaria “ o
auto – enfrentamento na evolução da consciência”. Dentre os 15 itens do programa,
a maioria estava voltada para
o controle da mente.
Nos círculos acadêmicos
a parapsicologia alcança
status de “ciência”, mesmo
que o melhor que vemos a
respeito do assunto, sejam
filmes televisivos que mostram personagens exóticos
exibindo poderes mentais e
vivendo fenômenos estranhos. Há, na verdade, uma
linha muito tênue, entre o que
chamam de parapsicologia,
esoterismo e ocultismo.
Na mesma semana que li
aquele folheto na faculdade,
a revista Veja, edição 1.820
trouxe na matéria de capa o
tema, “Equilíbrio Mental”,
apresentando o controle da
mente como solução para as
mazelas da vida.
Não devemos negar totalmente a importância do que
se convencionou chamar de
“pensamento positivo”. É claro que pensar positivamente
é bem melhor do que pensar
negativamente.Mas não podemos perder o bom senso
e começar a crer que o pensamento positivo tenha poder suficiente para criar ou
recriar situações, como querem os adeptos do ocultismo
nas suas mais variadas
versões.O próprio apóstolo
Paulo reconhece em Romanos 12:1-2, Filipenses 4:8, e
a Bíblia toda, em outras passagens, que o pensamento
tem lugar de grande importância para a nossa vida. A
própria ciência médica se utiliza do expediente do bom
pensar para ajudar na recuperação de pacientes em tratamento de saúde
Mas, também no terreno
do ocultismo, o pensamento tem lugar de destaque,
pois os demônios agem do
mesmo modo. O movimento Nova Era popularizou, no
Ocidente, as filosofias místicas do hinduísmo e, para
uma grande maioria, é
“chic” as práticas “terapêuticas” do que, na verdade,
não passa de ocultismo.
Tudo isso já seria altamente danoso, mas, como se
não bastasse, o mal adentrou
os arraiais “evangélicos” na
forma de abordagens de

aconselhamento e a influência da feitiçaria oriental e
africana, já fazem parte dos
rituais carismáticos e
neopentecostais. É parte do
que podemos chamar de
“versão evangélica do poder
da mente”.
Em dias difíceis como os
nossos, propícios para a proliferação das doenças
psicossomáticas, os espertalhões da confissão positiva
ganharam status e prestígio
na
sua
prática
de
“desconvencer” as pessoas
que sofrem desses males.
Dave Hunt, comentando o
assunto disse que: “As seitas
religiosas que se baseiam no
poder da mente levam essa
relação aparentemente natural entre a mente e o corpo
para o terreno do ocultismo,
quando tentam fazer com que
a mente controle todo o Universo. Se o nosso pensamento realmente cria a nossa realidade, o que Mary
Baker Eddy tentou demonstrar sem sucesso e Sir John
Marks Templeton está popularizando novamente, então
a serpente estava certa e o
homem é mesmo um “deus”.
É aí que Satanás entra para
tentar provar essa mentira,
apoiando o homem em sua
loucura. Qualquer tipo de
ocultismo é uma parceria entre Satanás e o homem em
rebeldia contra o Deus verdadeiro. Satanás e o homem
tentam provar, um ao outro,
que eles também podem fazer as coisas acontecerem
conforme a sua vontade”.
O mundo está acostumado a pensar em Satanás e
nos demônios apenas como
forças destruidoras e, portanto, tudo que parece bom
só pode vir de Deus.Mas o
que precisamos ressaltar
com muita clareza é que “
o Filho do Homem veio
buscar e salvar o que se
havia perdido” (Lc 19:10), e
essa perdição refere-se à
eternidade e não à vida presente. Tudo que as religiões fazem e prometem relaciona-se com esta vida,
deixando de lado a salvação eterna. É hora de insistirmos na questão crucial
que diz: “que aproveita ao
homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?”
(Mt 16:26).
Consultas:
- Hunt Dave – “A Batalha
pelo Controle de Mente”
- Actual Edições – Porto
Alegre-RS
Explicações
- Mary Baker Eddy –
Ciência Cristã
Sir John Marks Templeton
– Fundador e Financiador
do Prêmio Templetou
Para o Progresso da
Religião.

Ano XIX

Outubro 2003

nº 131

“MISSÕES, ATÉ QUE ELE VENHA”
A nova proposta da AMIAssociação Missionária Independente, desde janeiro de
2002 é a realização de um
Congresso missionário oficial
a cada dois anos, e apoiar
conferências e outros eventos
missionários regionais sempre que surgir oportunidade.
Desde julho de 2002 a Diretoria da Missão havia planejado
apoiar os pastores da região
Norte do Brasil, mais especi-

ficamente do Estado do Pará,
através da iniciativa do Pr.
Kyron Horton, da Igreja Batista
Independente
de
Ananindeua-PA que enviou o
Pr. Inácio Neves Cereja, através da AMI, para implantar
uma igreja em Castanhal-PA.
Assim, em parceria com a
CMBI
–
Comunhão
Missionária Batista Independente, a AMI está participando do I Congresso Batista

Missionário do Norte do Brasil que acontecerá nos dias 13
a 16 de novembro de 2003.
Sob o tema geral “MISSÕES,
ATÉ QUE ELE VENHA”, o
congresso
terá
dois
preletores: Pr. Paulo Castelan
e Pr. Carlos Alberto Moraes.
Haverá, também, testemunhos e relatórios missionários
durante toda a programação e
participação de outras missões e ministérios especiais

Da esquerda
para a direita,
os pastores da
C o m i s ã o
Organizadora
do Congresso:
Kyron Horton,
Inácio Cereja,
Bill Horton,
John Peeples,
Celson Batista
e John Horton.

como Sociedade Bíblica
Trinitariana do Brasil, Amigos
de Sião e Rocha Eterna, Ministério em Prisões.
O custo para cada congressista, incluindo a inscrição, o alojamento no Acampamento e a alimentação será de
R$60,00. Para os que forem
participar sem alojamento e
sem refeições apenas a taxa
de R$10,00 da inscrição
A expectativa do Pr. Kyron
é que haja participação maciça das igrejas dos estados do
Norte, além de caravanas de
diversas regiões do Brasil.O
evento terá suas atividades,
no Colégio Vale Amazônico e
os congressistas serão hospedados no Acampamento El
Shalom com campo de futebol,
quadra de vôlei, piscina com
água mineral, trilha ecológica
e ótimo refeitório. Durante o
congresso haverá um passeio
turístico em Belém.
As inscrições já podem
ser feitas a partir de agora.
Veja Ficha de Incrição na página 7.

Igreja Batista Nova Vida tem novo pastor
A Igreja Batista Nova Vida
da cidade de Sorocaba-SP,
com 14 anos de existência, realizou
o
concílio
de
examinação e ordenação pas-

toral do seu pastor, Timóteo
Lima de Pina (34) que está na
liderança do trabalho desde
31 de outubro de 1998. O concílio de Pastores que se reu-

niu a convite da Igreja, examinou o candidato e procedeu à
ordenação no dia 16 de agosto de 2003. Leia mais na página quatro desta edição.

A foto mostra os pastores que fizeram parte do concílio: Juraci, Celso Botelho,
Osmar Checon, Paulo Bondezan, Antônio Seixas, Luciano, David Gomes,
Raimundo, João Batista, Alexandre, Tomé Cosmos, Eládio e Genézio.

Pr. Timóteo e sua esposa
Gilmara, com os filhos: Timóteo (5), Davi (8) e Jônatas (10.)

AMPLIANDO A VISÃO MISSIONÁRIA
Nos dias 19 a 21 de setembro de 2003 a Igreja Batista Bíblica em Cidade Tiradentes,
São Paulo, Capital, sob a liderança do Pr. Odair Bianchi, realizou a V Conferência
Missionária Anual, tendo como
preletor o Pr. Carlos A. Moraes,
Diretor de Missões da AMI-Associação Missionária Independente. A Igreja, que desde a sua
fundação procura dar visão
missionária aos seus membros,
participa do sustento de dois
projetos missionários, mais
uma obra social.
O trabalho em Cidade
Tiradentes foi iniciado há oito
anos, nos dia 12 de junho de
1995. As primeiras reuniões tiveram lugar no apartamento da
irmã Cleonice Moreira da Costa, com o apoio da irmã
Felismina Pedial e Silva Gil
(Fifi), membro da PIBB em Cidade Ademar, S.Paulo-SP. As
reuniões com senhoras no
apartamento duraram cerca de
um ano.
Com a mudança do Pr.

Odair Bianchi, de Santo André
para Cidade Tiradentes, os primeiros contatos foram feitos e
ele aceitou o desafio de liderar
o grupo que passou a ser um
ponto de pregação, depois congregação da PIBB em Cidade
Ademar sob a liderança do Pr.
Josué Pereira Félix. Nascia
uma nova igreja no dia 12 de
junho de 1995. Em 28 de dezembro de 1996 acontecia a
inauguração do templo em terreno adquirido pela PIBB em Cidade Ademar. O dia 28 de dezembro passou a ser a data do
aniversário da IBB em Cidade
Tiradentes.
Nesses anos o trabalho tem
se firmado através da
evangelização, trabalho com
crianças e com casais e ampliação da visão missionária
como prioridade na vida da
igreja.atualmente o ministério
se estende também aos jovens
e adolescentes sob a liderança
do jovem Jeremias (21), filho do
Pr. Odair com a formação do
Grupo Ecos que além da músi-

ca dedica-se à realização de
cultos ao ar livre, diversos adolescentes têm se firmado na
igreja.
Casado há 26 anos, com,
Ardanui Pereira Bianchi, o Pr.
Odair tem dois filhos: Daniel
(24), casado e Jeremias (21).
Está no ministério desde 1981
quando deu início à implantação

da Igreja Batista Maranata em
Santo André-SP, como congregação da IBB em Rudge
Ramos, S.B.do Campo-SP,
hoje IBB em Valparaiso, Santo André-SP. O trabalho teve
início na residência da irmã
Nilce Máximo Rodrigues, hoje
missionária a C.B.B.N em
Buritirama-BA.

Irmã Ardanui e Pr. Odair Bianchi
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Or
todoxia e
Ortodoxia
Or
topraxia
Ortopraxia

Eu gosto de repetir aos
meus próprios ouvidos as
palavras de Jesus a respeito
da Igreja: “As portas do inferno não prevalecerão conta ela”. Essa afirmação me
serve de estímulo para continuar a “batalhar pela fé que
me foi entregue, certo de
que, em Cristo, “sou mais
que vencedor”. Portanto,
mesmo que eu seja forçado a
reconhecer constantemente,
que há crises que atingem a
Igreja, não fico desanimado
e nem perco o estímulo de continuar
olhando para o “Autor e Consumador
da minha fé” e
“aguardando a bendita esperança que é a
manifestação do Filho de Deus”
Um dos conflitos
que me causa grande preocupação é o debate entre a ortodoxia que é a preocupação
com a doutrina correta e a
ortopraxia que é a prática
correta. Com relação à ortodoxia não vejo muitos problemas, pois as doutrina fundamentais da fé cristã já foram bem definidas e sistematizadas nestes mais de vinte
séculos de debates teológicos
desde o dia de Pentecostes.
O grande conflito está na
ortopraxia,
pois
o
pluralismo resultante da filosofia pós-moderna tem
agilizado sobremaneira as
mudanças dos padrões culturais na sociedade através da
secularização do Ocidente.
Todos os segmentos da sociedade, das instituições, e das
expressões culturais, acadêmicas e científicas sofrem,
afetando a cosmovisão cristã ocidental, pois nas questões culturais o próprio
punalismo pós-moderno é
totalitário e pretende dominar através de teorias antagônicas e pragmáticas.
O caos social é terreno
fértil onde geminam as práticas anárquicas que profanam

tudo que é histórico e
sagrado. A tese defendida
pelos ideólogos do pósmodernismo parece boa à
primeira vista, pois proclama a pluralidade cultural. Porém o que na verdade pretendem é impor
o relativismo nos padrões
culturais. Assim, quanto maior a diversidade, melhor a
oportunidade para instalar o
caos. Daí que eu digo que esse
plurarismo é, na verdade, totalitarismo.
A cultura ocidental,que
sempre teve suas raízes
fincadas nos princípios judaico-cristãos, agora vincula-se
aos modismos da era pós-cristã. Reconheço que boa parte
da culpa recai sobre a própria
igreja de Cristo nas suas posturas extremadas em relação

falhas.Aprendi que o
mundanismo estava relacionado apenas com formas
“mudanas”, tais como: fumar, beber, dançar e freqüentar certos lugares. Bem
mais tarde pude entender de
modo mais abrangente que
o mundanismo pode ocorrer dentro das fronteiras de
uma vida cuja forma é correta. O crente pode se tornar mundano através do próprio consumismo religioso
do qual ele se torna dependente, tanto nas questões de
convivência, como nas categorias terapêuticas onde o
que parece ênfase bíblica não
passa de imposição histórica sem discernimento geográfico.
O mundanismo começa
na mete e, sutilmente toma
conta da nossa
vida a ponto de
nos transformar
em seres autosuficientes que
substituem a
obediência devida a Deus por
sacrifício vazio.
Submeter-se ao
senhorio de
Cristo é conseguir que a
ortopraxia seja o resultado
da nossa ortodoxia.O bom
testemunho do crente
fundamentalista não deixa de
identificá-lo como cidadão do
céu, mas também não permite que se esqueça de que, enquanto cidadão celestial, vive
como embaixador do “Reino
do Filho do Seu amor” em
um mundo conhecido como
“Império das Trevas”.
Como crente em Jesus
Cristo eu tenho que viver
de modo que a minha vida
seja uma alternativa viável
e uma opção saudável aos
desesperados desse mundo
de incertezas. Há um “buraco negro” nas práticas
mundanas. A ortopraxia
cristã entende que o Deus
criador revela-se também,
através da própria criação
e do testemunho cristão,
mas o alvo do crente é a
proclamação do nome de
Jesus Cristo como ÚNICO E SUFICIENTE SALVADOR. Em Cristo, o
Criador se revela de modo
absoluto e faz uma obra
completa de redenção!

Fundado em Abril de 1984

EXPEDIENTE

Submeter-se ao senhorio
de Cristo é conseguir
que a ortopraxia seja
o resultado da
nossa ortodoxia.
ao dinanismo cultural. De um
lado o conservadorismo dos
que sofrem de etnocentrismo
ou de miopia cultural. Do outro lado, o liberalismo teológico que deixou de lado a doutrina da inerrância das Escrituras. A apostasia leva ao
mundanismo.
A globalização, síntese da
pós-modernidade, deixou o
mundo sem nenhum padrão
seguro como referencial.As
igrejas cristãs, às vezes na contramão devido á miopia cultural, acabaram enveredando,
na sua maioria, para um
posicionamento pseudo-espiritual e até para uma espécie
de subjetivismo místico como
é o caso do neopentecostalismo , onde a Palavra de
Deus perde a sua autoridade e
suficiência, frente às supostas
novas revelações que acabam
contaminando as doutrinas
históricas da fé cristã e comprometendo a ortopraxia.
Vivi boa parte da minha
juventude na fé cristã.O que
me foi ensinado boa parte do
tempo foi de grande utilidade ortodoxa. Mas com relação à prática aconteceram
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“Nós não vemos as coisas
como são, mas
como nós somos.”
(Anaís Nin)

“Não podemos levar o mundo
todo a Cristo, mas podemos
levar Cristo a todo o mundo.”
(J. Blanchard)

“É o fogo do
sofrimento que
produz o ouro da santidade.”
(Madame Guyon)

“Minhas tentações tem sido minhas
mestras em teologia.”
(Martinho Lutero)
“Primeiro aprenda a fazer, seja o que
for, para depois aprender a fazer bem
feito.”
(Roberto Shinyahiki)
“A vida é uma escola na qual nunca
nos diplomamos.”
(Nina Yomerowska)

“ P e l o
amor de
uma rosa,
o
jardineiro
é
servo de
mil espinhos.”
(Provér-

bio turco)
“Quanto mais inteligentes os homens
forem, mais medo terão.”
(George S. Patton)
“Não há nada que nos engane mais
do que a nossa opinião.”
(Leonardo da Vinci)
“A flor não nasceu para decorar uma
casa, embora o morador pense o contrário.”
(Carlos Drummond de Andrade)

Concílio e consagração
de pastores

Ultimamente tem havido certa confusão
com relação à convocação dos concílios de pastores para a examinação e consagração dos novos pastores. Como batistas, nós entendemos
que certa uniformidade é desejável nesta prática, embora não possa e nem deva ser considerada como obrigatória, em virtude das diferentes circunstâncias em que se encontram as igrejas, tanto nos grandes centros, como nas pequenas cidades do interior e no sertão.Também é
preciso considerar a diversidade de cultura teológica dos candidatos: alguns forjados no dia
a dia da igreja local, enquanto outros foram
para os institutos bíblicos e outros ainda para
os seminários teológicos.
Entendemos, assim, que as situações podem
exigir maneiras diferentes de examinar o candidato, mas há pontos que precisam ser respeitados, pois, quando alterados, tiram a autonomia e autoridade das igrejas locais.

Responsabilidade Pela Convocação De
Concílio.
1. A tarefa de separar homens para o ministério pertence a IGREJA LOCAL, que não
pode e não deve DELEGÁ-LA a concílios,
juntas,comitês, ou indivíduos.
A igreja, no temor de Deus, e sob a orientação do Espírito Santo, é que descobre aqueles
que o mesmo Espírito vocaciona para o exercício do ministério. Se pois é a igreja que percebe a vocação do futuro ministro, a ela (igreja) cabe também o dever e a responsabilidade
de consagrá-lo. De outro lado, o senso de vocação, por parte do vocacionado, se manifesta por
um constrangimento interior pelo qual ele sente que outra coisa não deveria nem poderia fazer na vida senão pregar o evangelho.Ele não
escolhe SUA CARREIRA: é escolhido por ela.
2. O candidato ao ministério pode ser membro da igreja que o chama, ou de outra.No primeiro caso não há problema: a igreja convoca
o concilio e o consagra. Se é convidado para
ser pastor de outra igreja, esta pode pedir àquela de que é membro que promova sua consagração.

3. Nós os Batistas Independentes, temos
adotado a prática de que um homem é consagrado por outros homens já consagrados, por
autorização e a pedido de uma igreja local.
4. A CONVOCAÇÃO POR PARTE DA
IGREJA
QUE
PROMOVE
ACONSAGRAÇÃO DO CANDIDATO,
deve abranger o maior número de pastores possível e ser comunicada pela igreja (minha opinião).
O Exame Do Candidato
1. O concílio que vai examinar o candidato, deverá faze-lo PREFERENCIALMENTE
uma ou duas semanas antes da consagração, sendo esta marcada só depois do exame do
candidato.O exame público do candidato, no
dia da consagração poderá constranger o concílio no sentido de tomar uma decisão favorável, mesmo, quando a prudência aconselha um
adiamento ou até uma recusa. Pense nisso
2. O concilio não deverá aprovar o candidato que julgar inidôneo. Acontece hoje. Às
vezes não concordamos, e, mesmo assim impomos nossas mãos sobre o candidato.
3. PRÉ-REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA A CONSAGRAÇÃO AO MINISTÉRIO, e que devem ser levados em conta pelo concilio ao proceder o exame:
a) Conversão a Cristo b) Convicção da chamada, e) Fidelidade doutrinária.
4. O concílio deve se munir de dados a respeito da vida do condidato e por informações
.que lhe sejam prestadas PELOS SEU PASTOR, e, na sua ausência, por comissão da igreja à qual ele pertence.
5 . Em sendo possível sugere-se que, durante o exame, o candidato deve fazer, por escrito e de próprio PUNHO,O SEU
POSICIONAMENTO DOUTRINÀRIO.
O ideal é que o candidato tenha concluído
o curso teológico, não sendo, porém o diploma, exigência para sua consagração.
Pr. Carmo Rosa
Igreja Batista V. Espanhola
São Paulo – SP

FAZEMOS TRADUÇÕES
Traduções do Inglês e do Espanhol para o Português
Tradutora com Bacharelado em Tradução, formada pelo Unicentro Newton Paiva
em Belo Horizonte-MG e Espanhol pela Etimig – Escola de Tradutores e
Intérpretes de Minas Gerais.
Tradução de Artigos, Mensagens, livros, etc.
Contatos: Rute e Mirian
E-mail:rute@uai.com.br / rmo@ uai.com.br / jolap 5 @ uai.com.br
Telefone (32) 3449-6099
Rua Teodolino Medeiros, 133 – Esteves – CEP 36.700-000- Leopoldina- MG
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CONFERÊNCIAS MISSIONÁRIAS E DIVULGAÇÃO
AGENDA DO PR.CARLOS A. MORAES - DIRETOR DE MISSÕES DA AMI

Dr. Rod Bell
Presidente da
Fundamental Baptist
Fellowship International
e-mail: info@fbfi.org

Catolicismo Romano:
A Sedução Continua
A vários meses atrás um associado e eu fomos a um
evento organizado no Pat Robertson’s centro de convenções em Virginia Beach. No decorrer da conversa meu amigo perguntou me:
“_Como é estar no quarto da prostituta?”
“_ Me desculpe, o que disse?”, perguntei, espantado.
“Sim, é assim que chamo este local – o quarto da prostituta. Você sabe, a mãe das prostituições em Apocalipse 17.
O quarto é onde a sedução acontece e as relações são forjadas”.
A sedução continua e as relações estão verdadeiramente sendo forjadas entre aqueles que, muitos cristãos suspeitariam ser, no mínimo fundamentalistas nominais. Esta
“mãe das prostituas”- o sistema de uma religião mundial, que
será utilizado pelo Anticristo para trazer o domínio do total
mundo. É historicamente interpretado como o sistema global político; econômico e religioso conhecido como “Catolicismo Romano.”
Vamos examinar o método e algumas vítimas de sua sedução:
Pat Robertson, fundador do Clube 700, ordenado como
pastor de uma Igreja Batista do Sul dos EUA em 1960 em
Nortlk’s Freemason Street Bastit Church, veio para Virginia
Beach vários anos atrás como um dos primeiros “teleevangelistas”. Além de seu império de radiodifusão, ele conduziu um movimento para conservadores em círculos políticos, a Coalizão Cristã, e eventualmente, buscou a nomeação Republicana para Presidente. Em 1988 (o ano em que
concorreu à presidência), ele formalmente resignou seu voto
de ordenação e pediu para não ser chamado de “Reverendo
Pat Robertson”. Apesar de que tecnicamente ainda continue a ser membro da Igreja Batista de Freemason Street,
ele tem estado inativo por anos.
Robertson tornou-se um ícone para o movimento
ecumênico através de várias jurisdições diferentes. Ele é
muito conhecido por sua influência e pelo endosso da União
de Evangélicos e Católicos. (Evangelicals & Catholics
Together - ECT), uma iniciativa ecumênica traçada juntamente com Chuck Colson e o Bispo Richard John Neuhaus
(arquidiocese de Nova York.). O movimento da União de
Evangélicos e Católicos rapidamente tornou-se uma terra
produtiva para o ecumenismo com os protestantes, procurando a aceitação de Roma. Encontrou meios de abraçar os
“elementos comuns” da fé de cada um.
Em uma tentativa de apelar politicamente aos Católicos
Romanos, Robertson fundou a Aliança Católica, uma organização firme, similar à sua Coalizão Cristã. Entretanto,
muitos católicos estavam desconfortáveis para se identificar com Robertson, e a organização fechou.
Robertson não esconde sua pretensão de cortejar a Igreja
Romana. Em 1995, durante a visita do Papa à Nova York,
foi Robertson que conduziu uma procissão ecumênica (consistindo de cinco lideres mulçumanos e vinte e sete protestantes e representantes ortodoxos) para o altar papal para
participar da missa. O New York Times citou Robertson: “Nós
todos admiramos tremendamente o Santo Pai. Todos nós
queremos construir pontes com a Igreja Católica.”
Na Universidade Regent , onde Robertson é o chanceler,
uma missa católica é celebrada toda semana. Um líder freqüente às missas especiais é o bispo Walter Sullivan, chefe
da diocese Richmond, cujo lema é “Unir todos a Cristo”.
(Certamente, esta “união” inclui somente aqueles que promoverem uma igreja mundial. A mensagem do Bispo Sullivan
quando falou em Virginia Beach alguns anos atrás na Igreja
Batista Elizabeth River era intitulada: “Rod Bell, o Fanático”). Até hoje ele continua sendo bispo presidente da Pax
Christi EUA.(O movimento católico nacional pela Paz) e é
franco e aberto em relação a seu apoio à ordenação de homossexuais. O presidente da Universidade Regent é Católico Romano, como também vários professores, incluindo um
que ensina um curso sobre doutrina Católica na Escola
Regent de Divindade. Durante o recente ataque da mídia
contra a Universidade de Bob Jones, o administrador da
Regent foi rápido ao se distanciar, e ostentar que “Católicos
tem seu lugar na Regent.”
Há algum tempo atrás, como parte da celebração de seu
70º aniversário, Pat Robertson ‘reafirmou’os votos da ordenação que ele havia resignado em 1988. Seis representantes do clero de várias denominações e organizações
carismáticas presidiram a cerimônia. Ele também foi presenteado com uma festa de aniversário de gala em Washington,
patrocinada por vários políticos e, notavelmente, Jerry Falwell,
que aparentemente está seguindo o mesmo caminho.
Traduzido por Renata Barbosa dos Santos
E adaptado pela Redação do Jornal de Apoio.

AGENDA CUMPRIDA:
AGOSTO
Dia 03 – Igreja Batista Messias
Pr. Jaco Coon
Leopoldina-MG
Dias 08 a 10 – Igreja Batista
Independnete
Pr. Almir Nunes
Morro Agudo-SP
Dia 17 – Igreja Batista
Independente
Pr. Terryll N. Rose
Ribeirão Preto- SP
Dias 20 e 21 – Igreja Batista
Bíblica Calvário
Campo Grande – MS
Dias 23 e 24 – Igreja Batista
B. Monte Castelo
Pr. Paulo Apolo Pinheiro
Campo Grande-MS

Franca- SP
Dia 06 – Igreja Batista B . Nova
Jerusalém
Reunião de Pastores e
Obreiros
Pr. Álvaro A .Pavan
São Paulo – SP
Dia 07 – Igreja Batista Regular
Filadélfia
Pr. Gerson Berthault
São Paulo
Dia 10 – Seminário Batista
Regular
Curso de Missões II
São Paulo – SP
Dias 13 e 14 – Primeira Igreja
Batista
Pr. Manoel A. Souza
São Sebastião do Paraíso – MG

Dias 26 e 27 – Missão Rocha
Eterna
Ribeirão Preto – SP

Dia 17 – Seminário Batista
Regular
Curso de Missões II
São Paulo – SP

Dia 31 – Templo Batista de
Indianópolis
Pr. Severino Monteiro
São Paulo- SP

Dias 19 a 21 – Igreja Batista B.
C. Tiradentes
Pr. Odair Bianchi
São Paulo – SP

SETEMBRO
Dia 03 – Igreja Batista
Independente
Pr. Paulo Castelan

Dia 28 – Igreja Batista
Independente
Posse do Novo Pastor e
despedida do Pr. Carlos como

missionário
Orlândia –SP

Aulas de Eclesiologia
Guarulhos- SP

Dia 30 – Igreja Batista
Independente
Reunião do Conselho da AMI
Franca-SP

Dias 24 a 26 – Segunda Igreja
Batista Independente
Pr. Wagner Barros
Ribeirão Preto – SP

AGENDA A CUMPRIR:
OUTUBRO
Dias 3 a 5 – Igreja Batista
Indepdente
Pr. Milton José Nunes
Serrana-SP

NOVEMBRO
Dias 01 e 02 Templo Batista
V.S.José
Pr. Esteliano de Moraes Sousa
São Paulo – SP

Dia 12 – Igreja Batista Regular
Horto do Ypê
Pr. Edgar Donato
São Paulo – SP
Dia 13 a 17 – Seminário Batista
Bíblico Emaús
Aulas de Eclesiologia
Guarulhos-SP
Dia 18 – Igreja Batista
Independente
Reunião de
Pastores e
Obreiros
Ribeirão Preto - SP
Dia 19 – Igreja Batista Bíblica
V.S.Jorge
Pr. Walace S Juliare
Guarulhos – SP
Dia 20 a 23 – Seminário Batista
Bíblico Emaús

Dia 01 – Igreja Batista Emanuel
Reunião de Pastores e
Obreiros
São Paulo – SP
Dia 08 – Igreja Batista
Independente
Pr. Inácio Neves Cereja
Castanhal – PA
Dia 09 – Igreja Batista
Independente
Pr. Kyron Horton
Ananindeva – PA
Dias 13 a 16 – Congresso
Batista Missionário do Norte
Preletor
Belém – PA
Contatos:
Tel (0xx16) 3761-0749
(Pr. Carlos)

“ O Evangelho em Seu Lar”
Durante toda sua vida ministerial o Pr. João Francisco
Teodoro, da Igreja Batista Bíblica de Barretos-SP dedicou-se
ao estudo da oratória. Talvez
nem ele mesmo soubesse, mas
Deus o estava preparando para
o ministério que agora está sendo levado à pratica quatro horas por dia.
No dia 21 de junho de 2003
ele teve a oportunidade de iniciar um programa diário na FMMelodia 102,1 na cidade de
Barretos. Estes ´programa com
duas horas diárias, teve vida
curta. No dia 25 de Julho ele foi
para a Rádio Mix, 105,7-FM
comunitária e logo passou de
duas para quatro horas diárias,
de segunda a sexta –feira das
6 as 10 horas, aos sábados das
16 às 18 horas e domingos das
12 às 14 horas.
São 24 horas semanais de
programação evangélica onde

a participação do ouvinte é intensa, abrindo grandes oportunidades para evangelização.
Com o apoio cultural de 18 empresas amigas do programa,Pr.
João está trabalhando intensamente para elaborar e apresentar toda a programação que envolve várias divisões dentro
das quatro horas: Tempo Musical e Tempo Desafio Bíblico,
com intensa interatividade dos
ouvintes que participam por telefone. Durante toda a programação há sorteios de brindes
para os ouvintes.
Outra parte da programação
que tem despertado grande interesse dos ouvintes é a apresentação da História de Jesus
no Evangelho de Lucas, uma
dramatização fiel ao texto bíblico. Há planos, para breve de
levar ao ar dez minutos diários
de leitura bíblica em gravação.
Há um projeto em estudo

para que outro irmão da mesma igreja ocupe mais duas horas de programação,das 10 às
12 horas de segunda a sextafeira, Nesse caso, a igreja teria seis horas diárias de programação, mais quatro horas nos
finais de semana.
A Igreja Batista Bíblica de
Barretos é uma igreja independente fundada em 1979 pelo
missionário norte-americano
Lanny Gene Wood que atualmente esta trabalhando na implantação de outra igreja na cidade de Bebedouro-SP.
O Pr. João assumiu o
pastorado da I.B.B. de Barretos
em setembro de 1977. Nos dias
17 a 19 de outubro a igreja realizará uma série de conferências comemorando 24 anos de
organização. Será uma conferência escatológica, tendo
como pretletor o Pr. John
Harmon de Araçatuba-SP. Para

fazer contatos com o Pr. João
Francisco Teodoro, Caixa Postal 185, CEP-14.780.970Barretos-SP,
Email:batistabiblica @ ig. com.br,
telefone (017) 3324-2518 ou
www.batistabiblica. hpg.com.br,
que é o site da igreja.

Pr. João
Francisco Teodoro

Responsabilidade missionária
O Seminário Batista Regular de São Paulo, com objetivo
de alargar a visão e a responsabilidade missionária dos
seus alunos do Curso de Bacharel, programou para este
segundo semestre de 2003,
uma série de estudos práticos
relacionados à vida missionária
da igreja local à luz das Escrituras dentro da disciplina
curricular Missões II.
O coordenador do curso, Pr.
Fernando Ferreira de Souza
convidou quatro pastores para
ministrar as aulas: Raul
Nogueira,Diretor da base asiática da Missão Horizontes,
José Arthur, Missionário da
ABEM-Associação dos Batistas para Evangelismo Mundial,
responsável pelo programa de
Mestrado da SEBARSP, Carlos
Alberto Moraes, Diretor de Mis-

sões da AMI- Associação
Missionária Independente e
Gérsom Berthault, pastor da
IBR Filadélfia e Deão do SETASeminário de Ensino Teológico
Alternativo.
Os temas desenvolvidos foram: Como Treinar Missionários (Pr. Raul Nogueira), Dificuldades de um Missionário e
Como Cuidar de um Missionários (Pr José Arthur) , como
Identificar um Missionário e
Como Escolher e Avaliar um
Missionário (Pr Carlos A
Moraes), Como Organizar um
Conselho Missionários (Pr. Gérson Berthault).
O
SEBARSP
tem
atualmetne 58 alunos, sendo 53
no Bacharelado em Teologia, e
5 no Baharelado em Educação
Cristã. O SETA Seminário de
Ensino Teológico Alternativo

tem 75 alunos e o Curso de Trei- (Pr. Pedro Evaristo).
namento Bíblico , 2 alunos. Os
Contatos: Avenida Ipiranga,
programas de Mestrado em Mi- 877, 3º Andar-CEP 01039-000nistério e em Teologia tem gru- , E-mail: sebarsp@aol.com, tepos variados de acordo com os lefone (011) 2123-4928 e Fax
módulos oferecidos.
(011) 223-4882.
As matérias do
quarto módulo do
curso SETA que
acontecerão nos
dias 18 de outubro ,
22 de novembro e 6
de dezembro deste
ano ainda estão recebendo matrículas
dos interessados.
As matérias oferecidas para este
módulo são: Como
Estudar a Bíblia (Pr.
Gérson Bertahault),
Técnica de Palestra
Pr. Carlos A. Moraes e
(Pr. Robeto Brito), e
Pr. Fernando F. Souza
Formação Espiritual

Conferências
Missionárias

Divulgação de
Projetos Missionários

Pr. Carlos A.Moraes
(16) 3761 - 0749
Dir. de Missões
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Uma história de bençãos

Seis dias antes daquela páscoa, daquela sexta-feira que Jesus sofreria a morte de cruz, ocorreu uma ceia, um culto na
casa de Simão, o ex-leproso. O mestre estava ali com os discípulos, Lázaro (que ressuscitara dos mortos) e outros amigos.
Enquanto as pessoas se alimentavam e ouviam as palavras de Jesus, surge Maria, irmã da Marta e rompe barreiras
(geralmente as mulheres serviam a comida e retiravam-se
para a cozinha ou para algum aposento). Ela trouxe um
recipiente (vaso de alabastro), com perfume de nardo puro,
caríssimo e quebrou-o sobre a cabeça de Jesus.
Certamente o perfume contagiou o ambiente enquanto
escorria pelos cabelos do Senhor e respingava sobre suas vestes. Segundo João 12, ainda sobrou para ungir os pés de Jesus.
Maria enxugava o precioso líquido com os seus cabelos.
Imagine a cena! O cheiro refrescante, agradável, inundando a sala alegre e festiva. Algo tão caro, tão raro, mas
agora compartilhado, distribuído, absorvido tanto pelos
olfatos normais como pelos mais sensíveis. Nos dias seguintes, aquela fragrância acompanharia o Salvador até à
sua crucificação. Consideremos as lições deste momento tão
memorável:
1. O verdadeiro amor toma iniciativa.
Ninguém exigiu que Maria fizesse o que fez. Ela se levantou e agiu. Ela creu que Jesus morreria mesmo, como
ele afirmara. Foi uma homenagem a uma pessoa amada. Um
presente bem apropriado para aquela circunstância.
2. O verdadeiro amor é inexplicável.
Várias pessoas em volta não entenderam o por quê daquela extravagância. Era um valor muito alto, gasto em poucos
minutos. Mas, a mulher nem se preocupou com isso, não
falou absolutamente nada! Pessoas mesquinhas, calculistas, práticas não entendem atitudes de generosidade extrema. Como
disse Charles Swindoll: “Se você puder explicar uma extravagância, poderá não ser extravagância de todo!”
3. O verdadeiro amor é demonstrado por meio de
um sacrifício.
O custo daquele presente equivalia a renda anual de um
trabalhador rural. Não sabemos como ela economizou para
conseguir comprar um artigo de alta qualidade, de alto padrão e bom gosto. O nardo puro era feito de folhas secas
(importadas) de uma planta rara do Himalaia. Ela ofereceu
a Jesus o que tinha de melhor.
4. O verdadeiro amor beneficia até quem não o merece.
Mentes fechadas questionaram aquele “desperdício,”
mas estavam lá experimentando o cheiro tão maravilhoso e
balsâmico em suas narinas mesquinhas, que de outra maneira jamais o sentiriam. Pessoas apaixonadas por Jesus criam
projetos que abençoam necessitados e até mesmo os
murmuradores negativistas. Não é incrível?
5. O verdadeiro amor inspira outras gerações.
O próprio Jesus viu naquele momento sagrado uma inspiração para gerações futuras. Mesmo os pobres, mencionados por Judas como melhores destinatários daquela boa ação,
têm recebido grandes dividendos dos projetos que nascem nos
corações daqueles que contribuem por amor ao seu Senhor.
Queridos irmãos, disponham-se para quebrar vasos
caros para nós, mas uma justa homenagem àquele que merece o nosso melhor.
A nossa motivação é o amor. O amor daquele que por
amor a nós deu o que mais precioso tinha, o seu próprio
Filho: “aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes, por
todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente
com ele todas as coisas.” Rm 8.32

O Inicio
No ano de 1980 a Primeira Igreja Batista Regular na cidade de
Taboão da Serra-SP, já possuindo um terreno no vizinho município de
Embu das Artes, bairro Dom José, decidiu realizar um recenseamento no local, visando a possibilidade de se iniciar uma congregação.
Foi feito contato com a irmã Dinailde dos Santos Mota que residia à
Rua Adamantina que cedeu a garagem de sua residência para a realização de aulas da E.B.D. aos domingos durante dois anos.
Nesse ínterim, a PIBR de Taboão da Serra, através do Pr. Manoel
Messias, construiu no terreno da Rua Lorena (hoje Rua Quatá), um
salão medindo 32 metros quadrados e um pequeno banheiro.
A Organização
No dia 16 de outubro de 1982, apenas dois anos após o início
do trabalho, a congregação decidiu organizar-se em Igreja local.
Nascia a Primeira Igreja Batista Regular no Embu. Através dos
anos a Igreja ampliou o templo, construiu novas salas e até hoje
continua fazendo melhorias no local de culto a Deus.
Diversos obreiros contribuíram para que a Igreja permanecesse viva e crescendo para a glória do Senhor: José Silva Santos (2
anos), José Rodrigues(4 anos) e Humberto Francisco da Silva (1
ano).Na sua história, a Igreja está com o seu terceiro pastor, Augusto
de Oliveira Santos Neto há 3 anos. Os dois anteriores foram os
pastores: Joel Azer (2 anos) e Marco Alberto Pedro (5 anos).
Nos dias 17 a 19 de outubro de 2003 a Igreja estará realizando
uma série de Conferências Evangelísticas em comemoração ao
vigésimo primeiro aniversário de organização, tendo como preletor
o Pr. Nathan J. Fray.
Atualmente a igreja tem 54 membros arrolados e registra uma
participação ativa no Movimento Batista Regular do Brasil.
O Pastor
O atual pastor da igreja, Augusto de Oliveira Santos Neto (61),
paulista da cidade de Campinas, é casado há 27 anos com dona
Malvina com quem teve dois filhos: Moisés (26) e Rute Emy(17). Em
1973 cursou por um ano, o Instituto Batista Regular Bereano no Rio
Grande do Norte. De 1974 a 1977 terminou os estudos teológicos no
Instituto Brasileiro de Evangelista e Missionário Maranata, no Estado
do Paraná.Após o término dos estudos estagiou durante onze meses
no campo pioneiro na cidade de São Lourenço D’Oeste, no Oeste do
Estado de Santa Catarina. Foi lá que nasceu o primogênito, Moisés.
O seu pastorado iniciou-se na congregação da Igreja Batista
Regular na Vila Teixeira em Campinas-SP, da qual era membro.

Nesta congregação permaneceu por 5 anos. Em seguida teve
outros quatro pastorados antes do atual no Embu: IBR em Jardim
Eldorado, Diadema-SP; IBR de Americanópolis-SP; IBR em
Osasco-SP e IBR Betânia em Salvador-BA
São 27 anos de atividades ministeriais frutíferas e de constante crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus
Cristo. Além do pastorado, Pr. Augusto tem sido ativo nas entidades Batistas Regulares, como: Missão Batista Regular
Evangelizadora, Ordem dos Pastores Batistas Regulares do Estado de São Paulo e Associação das Igrejas Batistas Regulares
do Estado de São Paulo.
A Deus toda glória!
Contatos com o Pr. Augusto: Rua São Luiz, 87 –
Jd.S.Salvador-CEP 06775-320-Taboão da SerraSP,Telefone(0xx11)4139-3259
Da esquerda
para a direita:
Moisés, Pr.
Augusto,dona
Malvina e
Rute Emy.

Fachada da PIBR no Embu das Artes – SP

Igr
eja Batista Nova V
ida
Igreja
Vida
Em novembro de 1989
aconteceu o primeiro culto da
história da Igreja Batista Nova
Vida em Sorocaba-SP. O trabalho foi iniciado nas dependências da Escola Estadual da Vila
Formosa através dos pastores
Edward Lee Alexander e
Shawn Kevin Alexander, missionários
da
Sociedade
Evangelizadora Baptist MidMissions.
No início de 1990 iniciou-se
a construção do templo que foi
inaugurado em junho do mesmo ano. No mesmo ano,juntouse aos dois missionários o Pr.
Jônatas Brennan e outros pastores que muito contribuíram na
implantação e crescimento da
igreja.
Em 14 de novembro de 1992

a Igreja foi organizada. No dia 31
de outubro de 1998, houve a chegada do obreiro Timóteo Lima de
Pina, atual pastor da Igreja que
tem arrolado 99 membros, com
seis jovens estudando no Seminário Batista Regular do Sul, em
Curitiba-PR e oito irmãos formados pelo mesmo seminário, e espalhados em Brasília DF e
Sorocaba-SP.
No dia 16 de agosto de 2003,
a Igreja convidou vários pastores
da região para Examinação e ordenação ao Santo Ministério da
Palavra, do pastor Timóteo Lima
de Pina.A Igreja Batista Nova
Vida é uma igreja Batista
Fundamentalista que conserva o
princípio de santidade na música
e nas programações dos cultos
e ministérios.

O Pr. Timóteo (34) é
casado com
Gilmara com
que teve três
f i l h o s :
Jonatas (10)
Davi (8) e Timóteo (5).
Nasceu em
um lar cristão
e aceitou a
Cristo como
Salvador em
Imposição das Mãos sobre o
1975 aos seis
Pr.
Timóteo
Lima de Pina-16 de agosto de 2003.
anos de idade
em Belém-PA com o seu pró- coração do jovem Timóteo Lima
prio pai; Pr. Juraci. Em 1978, de Pina. Logo veio a decisão púaos nove anos de idade foi ba- blica de ir para o Seminário pretizado juntamente com sua irmã parar-se para o ministério. Em
Lonice, pelo Pr. Otávio Davi de 1986, teve a oportunidade de
participar do “Dia do SeminarisFigueiredo, em Belém-PA
O chamado para o ministé- ta” no Seminário de Curitiba onde
rio aconteceu em 1985, aos o Senhor confirmou o chamado.
dezesseis anos de idade. Foi na Em 1988, aos dezoito anos, inicidade de Brasília-DF, durante ciava o curso teológico.
Em 1993, já formado e cauma Série de Conferências
Bíblicas proferida pelo Pr. Gui- sado com Gilmara, foram para
lherme Griffin, hoje na glória. Em o trabalho missionário em Poruma de suas mensagens no tex- to Alegre-RS onde permaneceto de I Co 9:16-17, Deus falou ao ram até 1998, quando chegou
o convite para pastorear a Igreja Batista Nova Vida em
Sorocaba, interior de São Paulo. O coração do Pr. Timóteo,
segundo suas próprias palavras, continua missionário e talvez um dia, possa voltar ao
campo missionário.
Em novembro de 2003 a
igreja Batista Nova Vida completará 14 anos de existência, e já
tem, pela graça de Deus, muitas bênçãos e frutos que engrandecem o nome do nosso Senhor
e Salvador, Jesus cristo.
Para contatos: Rua
Atanázio Soares, 2094- Vila
Sônia 18.075-000-SorocabaSP; E-mail:ibnvpina @
splicenet.com.br ou
ibnvspina @ bol.com.br.
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Feliz aniversário!
Aniversário é algo que acontece uma vez por ano. É a contagem dos anos de vida. Nós
gostamos desta data, eu acho!
Ganha-se presentes, cumprimentos, recebemos cartas, elogios é uma boa data. Comecei a
pensar biblicamente onde encontraríamos encaixada esta
palavra- aniversário! Dentre vários textos fiquei com Salmo 90
verso 12. “Ensina-nos a contar
os nossos dias, para que alcancemos coração sábio”
É interessante notarmos que
a nossa vida é feita de dias contados a partir de cada ano, ou
seja, só lembramos com mais
ênfase dos nossos dias uma
vez por ano.Portanto o tempo de
uma pessoa passa-se a contar
de ano em ano. E quando perguntamos a idade de alguém
sempre se ouve a resposta: tenho tantos anos. O Salmo 90
verso 12 é a oração de cada dia,
comemorada a cada ano. Essa
é a pura verdade! A análise que
devemos fazer cada ano sem-

pre deverá ser a de ter-se vivido dias com sabedoria, ou não,
e a partir daí correr para alcançar tal objetivo. Viver com sabedoria cada dia.
Pensando desta maneira ,
vem á minha mente a fábula
da “Cigarra e a Formiga”.A televisão tem mostrado uma
propaganda onde a formiga
trabalha sem cessar, enquanto a
cigarra, esperta,
vagabundeia até o ponto em
que chega a dureza da vida e
ela por não ter trabalhado, não
tem nada. Mas a coisa fica
espantosa quando a propaganda inverte tudo colocando a
cigarra como empresária e a
formiga como operárias, ou
seja, a cigarra passa a gozar
de mais prestígio do que a formiga que deu duro. Que absurdo! Ser sábio no dia a dia,
não é ser esperto. Mas
estamos vivendo dias onde
há mais pessoas espertas do
que sábias. Essa é a pura verdade.

Pastor! O senhor agora pegou pesado! Pode ser, mas eu
penso que esperteza e sabedoria são completamente diferentes. Você não ? O Salmo 90
verso 12 é claro: “Ensina-nos
a contar os nossos dias, para
que alcancemos coração sábio”. Portanto, para se ter um
coração sábio, precisamos
aprender, porque não sabemos,
pensamos que temos mas não
temos, pensamos que sabemos mas não sabemos. Deus
é o nosso professor e é aos pés
Dele que aprenderemos a ser
sábios. É falando com Ele, perguntando, nos comunicando,
fazendo a lição de casa todos
os dias que aprenderemos a
ser sábios. Caso isto não aconteça não passaremos de meros
espertalhões com capa de sábios. O fato é que os anos vão
nos desmascarar e aí a coisa
fica feia.A casa cai! Mesmo
aquele que não tem Jesus vai
ter problema com sua esperteza um dia, e aquele que tem

O RELACIONAMENTO
ENTRE A NORA E A SOGRA
Pr. Valdir Ramos
1º Igreja Batista Bíblica
de Cumbica
Guarulhos-SP
Jesus pior ainda. O estrago é
maior. Os danos vão mais longe e a vergonha será maior.
Quer dizer, a somatória dos
dias vividos sabiamente é que
determinarão os anos felizes a
serem comemorados.
Quantos anos você tem? –
Senhor : “Ensina-nos a contar
os nossos dias, para que alcancemos coração sábio”.

É proibido proibir
É o lema abraçado pelos
homens sem comprometimento com Deus. É a bandeira da
anarquia. É a quebra dos valores espirituais e morais. É o livre acesso ao pecado. Basta
analisar em termos de moral, a
recente propaganda de determinada marca de refrigerante
anunciando que “ficar, essa é a
real”.
O agravante dessa “nova
moralidade” (diabólica) é que, a
sorrelfa, vai adentrando no “arraial evangélico”. Veja o que foi
publicado na Revista Eclésia
(Set/02) e reflita no que disse
Paulo sobre os “mais amigos
dos prazeres que amigos de
Deus” ( 2 Tm 3,4).”Um extenso
trabalho de pesquisa foi levado
a cabo entre 1994 e 2000 pelo
Ministério Lar Cristão, entidade
dedicada à promoção de valores cristãos entre a família, principalmente, os jovens crentes.
Num, levantamento inédito, que
ouviu mais de cinco mil moços
e moças membros de 22 diferentes denominações... o resultado veio ao encontro daquilo
que se suspeitava há muito tempo: nada menos que 52% dos
jovens evangélicos criados na
igreja praticam o sexo prénupcial.. ou seja: quando o as-

sunto é sexualidade juvenil, a
igreja está se aproximando
cada vez mais dos padrões liberais da sociedade moderna” (grifo nosso) (Fonte citada).
E a reportagem ainda prossegue dizendo que quem é virgem, acaba sendo “estigmatizada ou pressionada... a livrar-se do fardo” (para o mundo sem Cristo pureza é fardo
e prostituição é valor. Leia
Is.5:20).
Esta situação revela quanto estrago Satanás tem feito
nas vidas jovens. Quanta culpa e seqüelas tristes aqueles
que, dando credito à mentira,
pecaram conta a santidade de
Jesus Cristo!Infelizmente o “é
proibido proibir” tem entrado em
muitas igrejas. Onde está o
erro? Na falta de compromisso
e comprometimento com Deus.
Falta de Bíblica e oração. Pelos Escritos Sagrados aprendemos que o sexo antes do casamento é pecado conta Deus.
Vejamos:
1. É uma “loucura contra
Deus” – Gn 39:9 (José era solteiro)
2. A fornicação é profanação Hb 12:16 (Fornicação é relação sexual entre solteiros)

3. Fornicários serão
lançados no “lago de fogo”
(claro que é para os que
não se arrependeram) Ap
21:8.
4. Fornicários (incontinentes) não têm herança
no reino de Deus (Ef 5:5)
5. São transgressores
da Palavra de Deus ( 1 Tm
1:3 a 11).
A relação de versos
bíblicos condenando tal
prática iria muito longe e o
espaço é pequeno. Basta
lembrar que fomos chamados à santidade, “pois
Pr. José Infante Jr.
o nosso Deus é Santo” (1
Vitória da Conquista-BA
Pe 1:16)
Os jovens que verdadeira- o tempo certo de se darem
mente “nasceram de novo” tive- como esposos e esposas. Aos
ram seus pecados perdoados. tais João escreveu: “Jovens, eu
Guardam no coração a ordem vos escrevi, porque sois fortes,
de Jesus: “Não peques mais”. e a palavra de Deus permaneAssim, o amor que têm por Je- ce em vós, e tendes vencido o
sus Cristo os leva a fugir do maligno (I João 2:14)
pecado, como o fez José. EsMeus queridos jovens, “É
conderam a Palavra de Deus no proibido proibir” é coisa do Diacoração para não pecarem con- bo para levar a juventude ao
tra o Altíssimo, como disse o caos, sem rumo e sem
salmista.São chamados “for- esperança.Uma vida de oração
tes” porque amam Jesus e des- e Bíblia nos fará ver que vale a
prezam as “iguarias do pena preservar a pureza,odiar
mundo”.Pelo sangue de Cristo o pecado e amar a Deus sobre
formam um exército que defen- todas as coisas. Seja Cristo
de a pureza, se guardando para engrandecido.

Recentemente chegou às minhas mãos um catálogo de coisas pequenas para o lar: enfeites, eletrodomésticos, etc.. Um dos
ítens no catálogo era o retrato intitulado: “A Sogra.” O retrato da
sogra era a cabeça e o rosto de uma mulher horrível! Pela aparência o rosto, era uma pessoa rabugenta, mal humorada e seria
indesejável como amiga ou companheira. Ela tinha um nariz grande coberto por uma enorme verruga! “O que é isto”, eu pensei.
Será que é isto que o mundo pensa sobre as sogras? Comecei a
pensar como que eu poderia remediar aquela situação.
Primeiramente, para ser sogra tem que ter filhos e depois
noras, ou ambos que é meu caso!Em inglês a palavra para sogra é “mother-in-law” e para nora é “daughter-in-law” ou mãe
pela lei e filho ou filha pela lei. Uma autora cristã chamada Joyce
Landorf usa o termo “filha pelo Amor” em vez de “pela lei”, quando se refere à sua nora. Meu marido e eu adoramos isto porque
é assim que nós sentimos a respeito de nossas noras e genros.
São nossos filhos por causa do amor dos nossos filhos por eles.
Na Bíblia temos o livro de Rute que conta a bela historia de
um relacionamento entre sogra e nora. O espaço não me permite contar esta história então, para refrescar sua memória, leia
os 4 capítulos do livro de Rute.
A história tem aquelas lindas palavras “Onde tu fores, eu irei...
seu povo será meu povo, e o teu Deus meu Deus;.” Rute escolhe ficar com Noemi em vez de voltar para sua terra e familiares.
Felizmente, a maior parte das noras e sogras não têm que fazer
uma escolha assim. Eu sempre brinco com minha sogra que
nosso relacionamento é perfeito e nunca tivemos desentendimento porque pelos 45 anos que somos nora e sogra nós moramos 5000 milhas e um oceano de distância uma da outra. Perfeito! Brincadeirinha! Nós minha “mãe por amor” e eu somos
bem diferentes em algumas coisas... Eu sou mais caseira e nunca trabalhei fora de casa, enquanto ela trabalhou em uma loja,
por muitos anos. Nós duas somos muito criativas. Nos anos da
sua juventude, ela fazia aventais e vendia de casa em casa para
ajudar no orçamento de casa. Ela sabe fazer crochê, tricô costurar, cozinhar e sempre gostou de cuidar de flores, mantendo
um grande quintal bem cuidado. Uma das nossas grandes diferenças é que eu sou extrovertida e falante. Ela não expressa
nem demonstra seus sentimentos com facilidade. Ela é controlada nos gastos e eu não. Mas, mesmo com gênios, temperamentos e outras desigualdades eu sempre amarei e respeitarei
minha sogra porque foi ela que me deu o amor da minha vida....
o seu filho... meu marido!.
Deus tem me abençoado com duas noras e dois genros. Somente vou comentar sobre as noras q porque é delas que estamos
tratando. Minha primeira nora, Carla é mais do que uma nora. Ela
é esposa do meu querido primogênito, David. É mãe de 6 dos
meus netos. Além disso, ela é colega missionária, esposa de pastor e obreira. A Carla tem o dom da hospitalidade e o exerce. Com
a maior tranqüilidade. Ela é muito alegre.É quase lei no seu lar,
que esteja reinando a alegria. Ela me agrada vestindo as roupas
que eu dou para as crianças pelo menos uma vez, e logo, para
que eu possa ver que serviu. Nós duas somos boas cozinheiras e
gostamos de trabalhos manuais. Eu, porém, tenho “dedo verde”.
Ela admite que não leva muito jeito com plantas. Ela é super organizada e uma excelente secretária. Ela joga tudo fora... eu sou
rato e guardo tudo! Ela é super mãe e esposa e tem feito meu
filho muito feliz.Isto é o que me importa. Não vou dizer que nunca
tivemos problemas porque ambas temos pés de barro. Mas, além
de sogra e nora, somos irmãs em Cristo.
Sabemos que estamos expostas para o mundo e somos conhecidas como cristãs pelo amor que demonstramos uns pelos outros.
Minha nora é pequenininha, manequim 36 ou 37 e se chama Katheryn. Ela é a segunda esposa do meu filho Daniel e
mãe de dois dos meus netos!Jonatan e Niel Isaac. Só de ver a
alegria estampada no rosto do meu filho tenho razões de sobra
para lhes dizer o quanto eu amo minha nora Katheryn.Ambos
são professores em uma escola, tocam piano e órgão na igreja
que freqüentam e dão aulas de piano em casa.
Passamos o Natal de 2001 na casa deles. Ela é boa cozinheira, vegetariana e bem organizada. Uma qualidade que ela
tem , tanto quanto a Carla, é que tem muitas amizades duradouras. Kathy é a madrasta do nosso neto Christopher e ela o
adora. Tem um jeito com ele que é melhor do que ninguém.
Tenho um álbum de retratos que me mostra tudo que se passou no primeiro ano da vida do Jonathanm. Uma vez por mês
ela me manda 2 ou 3 folhas para colocar no álbum.Sempre estou a par do que está se passando na vida, dele e no lar do meu
filho. Isto é maravilhoso!
Bem já cantei os louvores das minhas “filhas pro amo” mas
qual é o segredo de um bom relacionamento entre nora e sogra? Qualquer relacionamento é difícil e exige certos cuidados.
Um deles é oração. Alguém disse, “Você não pode orar por uma
pessoa sem aprender amá-la”. Seu relacionamento com Cristo
tem que estar certo para relacionar bem com outras pessoas.
Se você não está bem com Jesus, certamente todos os seus
relacionamentos vão sofrer. Você não pode guardar ofensas.
Perdoe logo! Temos que perdoar se queremos o perdão do Senhor. Seja flexível.
As coisas que acontecem às vezes parecem ser importantes
demais, mas são passageiras. Não vale a pena fazer uma tempestade em um copo de água. Não insista em sempre fazer tudo
à SUA MANEIRA. Ambas as minhas noras são habilidosas e eu
tenho aprendido com elas. Eu e você podemos estar errados...
de vez em quando. A minha vontade satisfeita fala não é mais
importante do que a paz e harmonia na família.
“Sogra” não tem que significar mulher odiada com uma língua de um metro de comprimento e com chifres, verrugas e
outros defeitos. Com a ajuda de Deus, sua sogra ou sua nora
poderá ser não somente uma mãe ou filha por amor, mas uma
das suas melhores amigas e companheiras.
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SÃO PAULO
Orlândia
A Igreja Batista Boa Vista, sob a liderança do Pr.
Sidnei dos Santos lima estará comemorando 26
anos de organização dia 20 de outubro de 2003,
tendo sido organizada em 1977. Para marcar esta
data a igreja estará realizando uma série de conferências tendo como pregador o Pr. Mauro Régis
da IBI de Batatais-SP. A programação contará com
a participação especial do casal José Mauro e Diva
Teles da IBI de São Joaquim da Barra-SP e de
um coral da igreja que está sendo preparado especialmente para esta ocasião. A Igreja situa-se
à Avenida “I” , nº 462, jardim Boa Vista;. Contatos
com o Pr. Sidnei pelos telefones (016)3826-8233
(Res) e 3726-5462 (trab)
Sales Oliveira
Nos dias 10 a 12 de outubro de 2003 a Igreja
Batista Boas Novas em Sales Oliveira-SP, sob a
liderança do Pr;. João Camargo de Vasconcelos
estará realizando as suas conferências
missionárias.O pregador será o Pr. Almir Nunes
da IBI em Morro Agudo-SP. O novo templo da
igreja localiza-se à Rua Rotary Internacional, 400.
Contatos pelo telefone (016) 3852-3045.
Igarapava
O Pr. Leonilson Pereira Leite, missionário da AMI
trabalhando na implantação de uma Igreja Batista Fundamentalista em Igarapava, está louvando a Deus pelos R$6000,00 (seis mil reais)
ofertados por diversas igrejas para a compra
do terreno onde deverá ser construído o templo.
O alvo é chegar a dez mil reais, custo do lote.O
trabalho em Igarapava tem pouco mais de dois
anos e meio e já conta com boa participação na
obra do Senhor, mantendo seus compromissos
financeiros locais e participando do sustento de
quatro projetos missionários.
Brodowski
Nos dias 13 a 16 de novembro de 2003 a Estância Ebenézer em Brodósqui-SP, sob a coordenação da Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto-SP, liderada pelo Pr. Terrill N.
Rose,realizará o Acampamento Integração Jovem para as igrejas daquela região.Contatos com
Ricardo Camargo, coordenador do evento: Caixa Postal 116-CEP14001-970-Ribeirão Preto-SP,
telefones (16)639-0514, Celular 9109-2007 e
3979-7944 na IBI.
São Paulo
A igreja Batista Regular em Cidade Tiradentes
liderada pelo Pr. Tomé Cosme de Faria realizará
no dia 11 de outubro de 2003 o “Encontro de
Homens da Zona Leste de São Paulo” sob o
tema; “ Sendo um Homem de Honra na Família,
na Igreja, na Sociedade”. O preletor será o Pr.
Jorge Schutz da PIB da Penha, São Paulo-SP.
Para informações, José Antonio, pelo telefone
(0xx11) 6558-6773. No dia 20 de setembro a igreja realizou o “Chá da Primavera” para senhoras
e contou com a participação de irmãs da própria
igreja e da Igreja Batista Bíblica em Cidade
Tiradentes.
Guraulhos
A Primeira Igreja Batista Bíblica de Cumbica em
Guarulhos-SP, liderada pelo Pr. Valdir Ramos está
comemorando 33 anos em outubro. Nos dias 9 a
12 será realizado uma série de conferências com
o pastor da igreja e mais três convertidos: Pr.
Benedito Aparecido Juliane, Pr. Manoel Linares
Pretel e Valmerá dos Santos. O tema das conferências será: “Edificando a Igreja e Construindo o
Templo”. Esse tema é bem apropriado, uma vez
que a igreja está literalmente envolvida em uma
reforma que já estende por mais de 2 anos. Durante as conferências o Pr. Valdir estará comemorando 6 anos de ordenação pastoral e 21 anos
da Sociedade de Senhoras.
São Paulo
No dia 6 de setembro de 2003 a Igreja Batista
Bíblica Nova Jerusalém, sob a liderança do Pr.
Álvaro Augusto Pavan, hospedou a reunião
bimestral dos pastores e obreiros da Junta Batista Bíblica do Estado de São Paulo. Na ocasião
o presidente da Junta cedeu todo o tempo da
reunião para a Diretoria da Comunhão Batista
Bíblica Nacional que, na pessoa do seu presidente, Pr. Osmar Vandete de Freitas, em Assembléia Extraordinária, apresentou e aprovou o
novo Estatuto da CBBN. O Pr. Natal Losnach da
I.B.B. do Centro em Campinas-SP foi eleito como
tesoureiro da CBBN para o lugar do Pr. Demailton
Silva que havia sido afastado. O Pr. Josué Pereira Felix comunicou que o Pr. Marcelo França,
pastor auxiliar da PIBB em Cidade Ademar exonerou-se do pastorado e da direção do Instituto
Bíblico que funciona junto à igreja.
Santo André
No dia 13 de setembro último, a Igreja Batista Bíblica em Valparaiso,Santo André-SP, sob a liderança do Pr. Paulo César Lopes, hospedou o I
Encontro de Corais contando com a participação
de outras duas igrejas: Igreja Batista Bíblica
Maranata, de Santo André-SP, liderada pelo Pr.

Ebenézer S. Rodrigues e Igreja Batista Bíblica em
Cidade Náutica, São Vicente-SP, liderada pelo Pr.
Renato Sá Barreto. A idéia é que a cada encontro
as músicas sejam preparadas em torno de um
tema pré-estabelecido. Neste primeiro encontro
o tema foi “A Volta de Cristo”. Os corais fizeram,
suas apresentações em separado e encerram a
participação formando juntos um grande Coral. A
organização do evento esteve a cargo das irmãs
Débora ª Oliveira e Renata Nogueira, responsáveis pelo ministério de Música da IBB em
Valparaiso. As outras duas regentes foram:
Rosângela, da IBB Maranata e Jacira da IBB em
Cidade Náutica. A pregação da Palavra ficou a
cargo do Pr. Ebenézer, da IBB Maranata . Ficou
um gostinho de “quero-mais” e, por isso, em breve deverá acontecer outros encontros.Contatos
com o Pr. Paulo César Lopes pelos telefones: (11)
4426-9624 (Igreja) e 4177-1114 (Residência).
INGLATERRA
Willington
Se você conhece um pouco de inglês e quer treinar ainda mais, chegou a hora. Não custa
nada.Escreva para “SOON” Educational
Publications, Willington, Derby-DE65-6BNEngland e solicite quantas cópias desejar.”SOON”
é uma publicação preparada para quem deseja
aprender inglês e também usá-lo como método
de evangelização.Pode ser entregue a professores e alunos de inglês. Os professores crentes podem usá-lo como texto para alcançar seus
alunos. Escreva agora.
MATO GROSSO
Sinop
O Pr. Estevão Huestis está nos EUA para o período de divulgação do seu trabalho aqui no Brasil. Em seu lugar, no Primeiro Templo Batista em
Sinop-MT está o missionário Ricardo Head e sua
esposa Charlene. A igreja em Sinop foi iniciada
pelo Pr. George Huestis, pai do Pr. Estevão. Para
contatos: Richard Head- Caixa Postal 04 – CEP
78550-000-Sinop-MT.
MATO GROSSO DO SUL
Ponta Porâ
O Pr. Ricardo de Oliveira Leite, missionário da
AMI em Ponta Porâ-MS, está em boa fase de
colheita no seu ministério. A igreja recebeu três
novos membros, a frequência da EBD aumentou, novos visitantes estão chegando, a visão
missionária do povo está crescendo e até um
curso preparatório para novos pregadores está
sendo realizado para sete pessoas, sendo 4 adolescentes, 1 jovem e dois adultos. Na parte física do templo, o alvo é alcançar o total de
R$1.200,00 para a colocação do piso. Contatos:
Rua Zeferino D’Avila Monteiro, 643- Jardim
Marambaia, CEP 79900-000-Ponta Porã-MS. Email: pr. ricardoleite @ bol.com.br,telefone
(0xx67)433-1012.
GOIÁS
Anápolis
Os missionários Pr. Omar e Rute Abdalla, missionários da Missão Asas de Socorro, membros
da Igreja Batista Bíblica de Campo Grande-MS,
continuam ativos e sendo ricamente abençoados na missão e na vida familiar. Pr. Omar, que é
odontólogo, dedica bastante tempo ao consultório da Missão (2 vezes por semana) e trabalha
intensamente na editoração eletrônica dos Fascículos de Multiplicando a Colheita e ministrando o curso Ferramentas para Líderes. O Pr.
Omar Abdalla está com novo endereço: Caixa
Postal
184-CEP
75.001-970-GO
Email:pastor.omar @ bol.com.br e telefone
(0xx62)314-8136; 314-1133, Fax 314-1450.
BAHIA
Salvador
Nos dias 20 e 21 de setembro de 2003 aconteceu a Primeira Conferência Mundial de Missões
na Igreja Batista Regular da Pituba em Salvador-BA sob o tema: “De um extremo a outro da
Terra. Quem irá? “O preletor foi o Pr. Walmir de
Moura Paes, da Igreja Batista Shekinah Mirassol,
Natal-RN, filiada ao movimento Batista Regular
do Rio Grande do Norte. Pr. Walmir é professor
e fundador do Curso de Bacharel em Missiologia
do Seminário e Instituto Batista Bereiano- SIBB
em Natal-RN. Participou do evento dando testemunho, a missionária Rita de Cássia que trabalha na Europa. A IBRP fica na Rua das Hortências,
519-Pituba,CEP 41810-010-Salvador-BA, telefone (071)359-1918.
RIO GRANDE DO SUL
Porto Alegre
A missão Chamada da Meia Noite assumiu a publicação de três folhetos que eram publicados pelo
CPR-Centro de Pesquisas Religiosas do Rio de
Janeiro. São eles: “A Vida de São Jorge”, “A Vida
de Cosme e Damião”, e “Páscoa Cristã”.Agora você
pode adquirir esses três ótimos folhetos
apologéticos-evangelísticos a um menor custo devido às grandes tiragens. Contatos.Chamada da
Meia Noite, Caixa Postal 1688-CEP90.001.970Porto Alegre-RS, ou ainda pelo CPR,Caixa Postal
950-CEP25951-970-Teresópolis-RJ.

FILOSOFIA E TEOLOGIA NO SÉCULO XXI
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Teólogos, pastores, educadores e estudantes sérios da Palavra de Deus
têm em suas mãos o mais
conciso e acurado compêndio de estudos e reflexões sobre a história da filosofia e da teologia. Das origens à pós-modernidade, um trabalho ímpar.
NATAL BRASILEIRO
Autores: Ana Luiz de Geus
Ismael Scheffeer
Editora: Arco-Arte e
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–
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Imagine se o Natal
tivesse acontecido
no Brasil, nos dias de hoje. Onde seria? Em
Belém, é claro! Em Belém do Pará! Assim nossos amiguinhos Mig e Tom seguem imaginado
como teria sido a história de Natal se o cenário fosse brasileiro. Os elementos brasileiros
são conhecidos, a história do Natal também,
mas neste musical ganham novos significados
e nos ajudam a perceber que o Natal não é algo
que ficou no passado, mas uma história que
tem sentido para todas as pessoas em qualquer lugar e em qualquer época. Esta cantata
de Natal contém: Um livro com letras,
ilustrações,partituras e atividades e um CD
com as músicas e play-back.

A BENÇÃO DO QUEBRANTAMENTO
Autor: Charles
Stanley
Editora Atos
Caixa Postal 402
30161-970-Belo
horizonte-MG
Tel (31)2121-0006
www.editoraatos.
com.br
Este livro é maravilhoso!
Nele
aprendemos a
compreender
como as palavras
“benção”
e
“quebrantamento”
estão tão próximas ao transcorrer da nossa
existência. O amanhecer depois de uma noite
de violenta tempestade e escuridão é glorioso. A alegria depois de um período de intenso
choro pode ser extasiante. “Depois do
quebrantamento podemos experimentar as
grandiosas bençãos de Deus”.
A DOCE CANTORA DE ÁGUA DOCE
Autora: Joan Rohr
Edição da Autora
Caixa Postal 1024
30.123.970-Belo
Horizonte-MG
Tel (31) 3221-7386 e
3227-1644
E-mail:lajrohr @
aol.com
Este livrinho é o
testemunho de segurança da salvação e identidade em
Cristo da autora,
Joan Rohr, nossa
colunista há muitos
anos do “Somente
Para Elas”, a coluna mais lida pelos homens. Descobrimos
que, como a coluna é dirigida somente para
as mulheres, os homens ficam curiosos para
saber qual o conteúdo. Tanto quanto a coluna, vale a pena ler este breve testemunho
de vida que glorifica o nome de Cristo . É
inspirativo

2 DICIONÁRIOS
Dicionário de Estudos
Bíblicos
Arthur G. Patzia
Anthony J. Petrotta
Dicionário de Religiões e
Crenças Modernas
Irving Hexham
Mais de 300 termos definidos de
forma clara e concisa.
É um guia ideal para todo
estudante da Biblia.Ferramenta útil para quem
lê textos teológicos, decodificar palestras e
escrever trabalhos e dissentações.Obra indispensável
para seminaristas e estudantes da Palavra de Deus.

Mais de 400 grupos, personagens
e idéias definidas de forma clara e
concisa. Uma obra para informações
rápidas e práticas no estudo das religiões.
Preparado para ser uma ferramenta
útil a todos os que estudam as seitas,
religiões e heresias.Definições dos mais
variados grupos religiosos simbologias,
ritos e idéias

Editora Vida- Rua Júlio de Castilhos,280- Belenzinho
CEP-03059-000-São Paulo-SP
Telefax (0xx11) 6096-6814- www.editoravida.com.br

São Paulo-SP
Foi precioso o artigo “Sociopatia do Poder”
publicado na edição 130 do JA. Dá para perceber porque é tão difícil lidar com algumas pessoas dentro do ministério. Essa matéria me levou a acreditar que lidamos com muitos
sociopatas. (PPSS).
Porto Alegre-RS
Ficou bem atrativo o novo visual do JA nas
duas últimas edições.Os dois espaços abertos nas páginas centrais foram bem importantes. Quero aproveitar para atribuir méritos aos
dois novos colunistas: Pr.Edgar e Pr. Jefferson.
Gostei da forma como os dois expressam as
idéias.(C.A S.)
Fortaleza-CE

Faz bastante tempo que leio o J.A e gosto
da coluna de notícias. Aconteceu, Acontece,
Acontecerá. Ali posso me sentir participante
de um movimento que alcança todo o nosso
Brasil.Gosto também do Amizade e Cia e já
escrevi para vários irmãos que aparecem naquela coluna. (RCRC).
Cuiabá-MT
Fiquei feliz ao ler a história do Neiton e da
Cristian na edição 130 do JA. É bom ver como
Deus pode agir na vida dos seus filhos das
mais variadas formas. Que Deus abençoe
muitos outros com um final feliz como o deles.
Manaus-AM
Na edição 130 não veio a coluna da
Frontline.Ela vai continuar ou já parou? Espero que continue, pois dentre todas as boas
mudanças no jornal, esta é uma delas.(MBM).
Resposta da Redação: A coluna Frantline
deverá continuar. O problema é que temos tido
dificuldade com as traduções dos textos. Agora temos a irmão Renata.
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Esta coluna destina-se às pessoas de ambos os sexos que querem manter correspondência, contato telefônico, etc
para fins de amizade e outros assuntos igualmente interessantes. Se você quer ter o seu nome divulgado envie os
dados completos, conforme os que estão publicados.
01- Marcelo dos Santos (19)
Rua Maria Bechir, 607
Jd América
11740-000-Itanhaém –SP
solteiro, estudante
Igreja Batista Bíblica
02- Rafael Perilli de Carvalho (19)
Caixa Postal, 53
86825-000-Marilândia do Sul – Pr.
Solteiro, estudante
IBR de M. do Sul.
03- Leocir Borges da Silva 929)
Rua C-ll-Q:20-L.02-V.Canaã
74000-000-Goiânia-GO
Telefone (0xx62)296-9645
Viúvo, sem filhos,seminarista
Templo Batista Maranata
04- Mauricéia Rodrigues (24)
Rua Itariri, 37 – Jd. Corumbá
11740-000-Itanhaém – SP
solteira=auxiliar de escritório
Igreja Batista Bíblica
05- Rosana Frazão (35)
Avenida “I”, n. 1336
Bairro Jd. Boa Vista- 14620-000-Orlãndia SP
Tel. (0xx16) 3826-2996
Solteira-babá-Igreja Batista Independente
06- Stênio Vilarinho Leodório (18)
Rua da Amizade, 202- Morada do Sol

“O Filho”
Um homem muito rico e seu filho tinham grande paixão pela arte. Tinham de tudo em sua coleção, desde
Picasso até Rafael. Muito unidos, se sentavam juntos
para admirar as grandes obras de arte.
Certo dia, seu filho foi para guerra. Foi muito valente, mas morreu na batalha enquanto resgatava outro
soldado.
O pai recebeu a notícia e sofreu profundamente a
morte de seu único filho. Um mês mais tarde, alguém
bateu na porta...
Um jovem com uma grande tela em suas mãos disse ao homem:
- Senhor, você não me conhece, mas eu sou o soldado por quem seu filho deu a vida. Ele salvou muitas
vidas nesse dia e estava me levando a um lugar seguro quando uma bala lhe atravessou o peito, morrendo,
assim, instantaneamente. Ele falava muito do senhor e
de seu amor pela arte. E o rapaz estendeu os braços
para entregar a tela:
- Eu sei que não é muito, e eu também não sou um
grande artista, mas sei também que seu filho gostaria
que você recebesse isto.
O pai abriu a tela. Era um retrato de seu filho pintado pelo jovem soldado.
Ele olhou com profunda admiração a maneira em
que o soldado havia capturado a personalidade de seu
filho na pintura. O pai estava tão atraído pela expressão dos olhos de seu filho, que seus próprios olhos se
encheram de lágrimas.
Ele agradeceu ao jovem soldado e ofereceu pagarlhe pela pintura.
- Não, senhor, eu nunca poderia pagar-lhe o que seu
filho fez por mim. Essa pintura é um presente.
O pai colocou a tela a frente de suas grandes obras
de arte. Cada vez que alguém visitava sua casa, ele
mostrava o retrato do filho antes de mostrar sua famosa galeria.
O homem morreu alguns meses mais tarde, e se
anunciou um leilão de todas as suas obras de arte.
Muita gente importante e influente, com grandes expectativas de comprar verdadeiras obras de arte, veio
para o leilão.
Em exposição estava o retrato do filho. O leiloeiro
bateu seu martelo para dar início ao leilão:
- Começaremos o leilão com o retrato “O Filho”.
Quem oferece por este quadro?
Um grande silêncio... Então um grito do fundo da
sala:
- Queremos ver as pinturas famosas. Esqueça- se
desta!
O leiloeiro insistiu...
- Alguém oferece algo por essa pintura? $100?
$200?
Mais uma vez outra voz:
- Não viemos por esta pintura. Viemos por Van Gogh,
Picasso... Vamos às ofertas de verdade!
Mesmo assim, o leiloeiro continuou:
- “O Filho!!! O Filho!!! Quem leva “O Filho”?
Finalmente, uma voz :
- Eu dou $10 pela pintura.
Era o velho jardineiro da casa. Sendo um homem
muito pobre, esse era o único dinheiro que podia oferecer.
- Temos $10. Quem dá $20? - gritou o leiloeiro..
As pessoas já estavam irritadas, não queriam a pintura do filho,queriam as que realmente eram valiosas
para completarem sua coleção.
Então, o leiloeiro bateu o martelo.
- Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendida por $10!!!
- Agora vamos começar com a coleção! - gritou um.
O leiloeiro soltou seu martelo e disse:
- Sinto muito damas e cavalheiros, mas o leilão chegou ao seu final.
- Mas, e as pinturas? - disse um dos interessados.
- Eu sinto muito. - disse o leiloeiro - Quando me chamaram para fazer o leilão, havia um segredo estipulado no testamento do dono.Não seria permitido revelar
esse segredo até esse exato momento. Somente a pintura “O Filho” seria leiloada; aquele que a comprasse
herdaria absolutamente todas as posses deste homem,
inclusive as famosas pinturas. O homem que comprou
“O Filho” fica com tudo!
Reflexão:
Deus nos entregou seu filho, que morreu numa cruz
há 2000 anos. Assim como o leiloeiro, a mensagem hoje
é “O Filho”... Quem ama ao filho tem tudo. Quem levar “
O Filho” levou tudo.

86825-000-Marilândia do Sul – Pr.
Solteiro-estudante
I.B.R. de M. do Sul
07 – Eunice Sanches (39)
Rua Itápolis, 180
16300-000-Penápolis-SP
Fone-(0xx18)652-6584
Divorciada, Professora
Igreja Batista Boas Novas
08- Viviane Cruz (21)
Rua Constelação do Escorpião,189
Jardim Campinas
04858-050-São Paulo – SP
Solteira,professora
Igreja Batista Independente
09-Álvaro Gonçalves de Oliveira (45)
Rua Uruguai,139
14640-000-Morro Agudo-SP
Fone (0xx16) 3851-5721
Divorciado, aposentado
Igreja Batista Bíblica
10- Patrícia Gomes Pereira (20)
Rua Padre João Epifânio, 81 – Centro
63630-000 – Pedra Branca – CE
Telefone: (0xx88) 515-1544
Solteira, Balconista
Igreja Bíblica Independente
(Batista Conservadora)

Enviar Cartas ou E-mail para esta coluna: Caixa Postal 125
CEP. 14300-000 - Batatais - SP E-mail: jornaldeapoio@hotmail.com

Posso beijar?
Final, crente solteiro pode
beijar? Existe muita discussão em torno deste assunto.
Em nossos dias a liberdade
perdeu os seus limites e tornou-se libertinagem. O namoro praticado por jovens e adolescentes nos dias de hoje é
muito diferente de alguns
anos atrás e tem conseqüências desastrosas tanto para
a sociedade como para a
Igreja.
As perguntas que surgem
são pertinentes e relevantes:
“Posso beijar na Boca? “ É
pecado beijar? Quando é que
vou poder beijar?Que tipo de
beijo possa dar?” Para que
você possa ter as respostas
para todas estas perguntas,
é necessário saber qual o
conceito bíblico desse assunto e o pensamento corrente
no mundo.
Sexo e Fantasia
A revista Super Interessante”, edição 183, de dezembro de 2002, na reportagem “Muitos Beijos”, citando
a obra de Sigmund Freud;
Três Ensaios sobre Sexualidade” afirma que, “a boca é a
primeira parte do corpo que
usamos para descobrir o
mundo e saciar as necessidades. Também o caminho
natural para a iniciação sexual”. Tocar os lábios nos envolveria no perigoso fascínio de
se misturar um com o outro.
Para o psicoterapêuta inglês, Sir Adam Phillips, “beijamos porque é prazeroso,
sacia a vontade de possuir o
outro e estabelece a intenção
sexual, anuncia a disposição
para a atividade sexual”. Para
a psiquiatra do Hospital das
Clínicas em São Paulo, Dra.
Carmita Abdo, “o beijo é parte sexo e parte sentimento. É
um estímulo sexual muito forte. ´E uma autorização para
entrar”.
Se estas declarações fossem feitas por um crente fiel,
seja um pastor, diácono ou o
membro de uma das nossas
igrejas, boa parte dos próprios crentes se posicionariam
na defensiva, achando que,
para manterem uma posição

bíblica, estariam sendo muito quem se permite a tal ato, bi- Rm 2:4; Tg 3:1).Por entenderconservadores
e
a t é blicamente, já está cometen- mos que o beijo é parte do ato
radicais.Seriam acusados de do pecado, pois o sexo só é sexual, de acordo com a Paterem um pensamento pré- lícito quando praticado na in- lavra de Deus ele é uma práconcebido e, por isso mes- timidade do casamento.
tica pecaminosa fora do camo, preconceituoso. Mas tosamento (II Tm.2:22; Gl 5:19;
das estas declarações aqui
Ef.5:3; Ef.5:11-12). É bom
O Que A Bíblia Ensina?
citadas são de pessoas sem
Sabemos que a juventude que seja lido todo o capítulo
compromisso com a Palavra é o tempo das afirmações, 5 de Efésios.
de Deus, falando do ponto de das decisões importantes da
vista científico, psicológico e vida. Fazer a vontade de
Um Apelo Aos Pais
físico. São autoridades res- Deus e seguir os princípios
Invistam tempo na vida
peitadas pela sociedade se- bíblicos são decisões pesso- dos seus filhos. Sejam amiais.
S e gos deles, principalmente na
cular. Asvocê peca- adolescência. Falem abertasim, podeva por não mente sobre as verdades da
mos dizer
ter conheci- Bíblia e relacionem tudo com
que a vermento, ago- o seu dia a dia. Ensinem suas
dade por
ra, acabou filhas acerca da pureza e não
eles dea ignorân- permitam que elas vivam em
clarada
cia. Deus, intimidades com os rapazes.
acerca do
e m b o r a Ensinem os rapazes a respeibeijo conlongânimo, tarem as moças. Falem sobre
firma que
não leva em o alto preço do pecado, sem
este trataconsidera- medo de ficar contra a opinião
se de um
ção o tem- da “maioria”(Dt 6:6-9).Que
ato pecapo da igno- Deus possa esclarecer nosminoso do
sas mentes e purificar nosrância.
ponto de
Mas sa- sos corações. Não andemos
v i s t a
bemos que segundo o curso deste muncristão.Para
h á p e n a s do, mas sejamos sóbrios em
entenderPr. Paulo César Lopes
mais pesa- tudo, escolhendo sempre famos bem
das para os zer a vontade de Deus.
de
q u e Igreja Batista Bíblica Valparaiso
Santo André-SP
Os dias são maus, mas
que
têm
tipo
de
beijo estamos tratando, não é mais conhecimento (At 17:30; Deus é bom!
do beijo no rosto ou do famoso “selinho”. Estamos falan1º CONGRESSO MISSIONÁRIO BATISTA
do do tal beijo francês ou beiFUNDAMENTALISTA DO NORTE
jo de língua, que os jovens e
FICHA DE INSCRIÇÃO
adolescentes falam e praticam
Nome: ................................................................................... .
A Rede Globo, através do
Sexo: .............................................................. Idade: ............ .
programa jornalístico SPTV,
Endereço: .............................................................................. .
trouxe uma reportagem sobre
Cidade: .................................................................................. .
o “beijo”. Ouvir a opinião daCEP: ...................................... Estado: ....................................
queles jovens e adolescentes
Tel: ( ......... ) .................................... E-mail: ........................... .
a respeito do assunto, nos dá
Igreja: ..................................................................................... .
idéia de como a imoralidade
anda em alta.A banalização
ASSINALE SUA OPÇÃO
desse assunto tem demonstraPlano Básico ( ) R$ 10,00
do o grau de promiscuidade
Somente a inscrição para participação.
em que vive a juventude. Mas,
Plano Integral ( ) R$ 60.00
o mais preocupante e triste, é
Inscrição, alojamento, alimentação e transporte.
saber que a opinião dos jovens
Observações:
crentes tem sido formada por
Refeições serão vendidas no Acampamento El Shalom,
essa filosofia mundana, libertiR$ 5,00 por refeição, para os que estão participando e não alojana e promíscua.
dos. Para alojamento trazer rede, lençol, toalha, roupa de baOs nossos conceitos e
nho, etc. Perguntas? Favor ligar!
práticas devem ser moldados
Enviar esta ficha de inscrição para:
pela perspectiva da Palavra
CMBI - Pr. Kyron Horton
de Deus. O beijo é, sem somE-mail - kyron@amazon.com.br
bra de dúvida, uma parte do
Caixa Postal 33 / 67030-970 Ananindeua, PA
ato sexual. O beijo íntimo leva
Fone: (0xx91) 255-0280, 8114-8348
a situações perigosas. Aliás,
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Luiz J. Gintner -luizgintner@bol.com.br

MUSTANG: UM PEQUENO
REINO,ONDE O EVANGELHO
AINDA NÃO CHEGOU
Existe nos confins da Ásia
um minúsculo reino, entre o
Nepal e o Tibet, chamado
Mustang. Muitos pensam que
Mustang é um tipo de carro,
uma marca de cigarro ou uma
raça semi-selvagem de cavalo. Mustang é um reino milenar
com cerca de 9 mil habitantes
que praticam uma religião de
origem budista, da seita
“Sakya-pa”. A população deste
incrível reino desconhecido é
quase toda analfabeta. Na região pratica-se a poliandria (a

mulher pode ter vários maridos), cortam-se ainda as mãos
dos ladrões, e a população é dividida entre diversas castas.
Somente aos “shembas”, uma
das castas mais inferiores é
permitido matar animais. Poucos cristãos chegaram até
Mustang. Os que chegaram até
lá depois de incríveis peripécias pelas trilhas que cortam os
profundos penhascos do
Himalaia, constataram que o
Evangelho de Cristo ainda não
penetrou nestes vales sombri-

os. Mustang quer dizer “ Planície da Oração”, o que é meio
contraditório, uma vez que ali
não existem planíceis, mas sim
altas montanhas.A longa história de Mustang é preservada
em manuscritos com a escrita tibetana. A defesa Mustang
está ao cargo do Nepal, que
cobra um tributo de 120 rúpias
nepalesas e um cavalo anual-

mente para proteger o pequeno reino. Recentemente
Mustang abriu suas portas
ao turismo, o que permitiu
que diversos brasileiros se
aventurassem a conhecer
este lugar tão remoto. Mais
informações sobre este lugar incrível podem ser encontradas no livro EM BUSCA DE LILIPUT.

Posse e despedida

No dia 28 de setembro de 2003, a Igreja Batista Independente outubro de 1987, enquanto já dedicava tempo integral como confeem Orlândia-SP deu posse ao seu novo pastor, Lorival Pedroso da rencista em diversos estados brasileiros, desde o dia 26 de junho
Silva (27) que foi eleito no dia 18 de junho deste ano, depois de um de 1984.
processo de entrevistas, tanto com a Diretoria e Diáconos como
Um resumo do seu ministério:
perante toda a congregação.
De 1982 a 1989 – Professor de diversas matérias em dois InsPr. Lorival converteu-se a Cristo em 1986 na cidade de Cuiabátitutos Bíblicos: Ebenézer em Ribeirão Preto-SP e Macedônia, em
MT, formou-se em teologia em 2001 no Seminário Teológico – Mis- Franca-SP.
sionário Emaús em Orlândia-SP e foi ordenado ao ministério pela
De 26 de junho de 1984 até 28 de dezembro de 1988, missioIgreja Batista Independente em Orlândia no dia 18 de Janeiro de nário conferencista (evangelista) de tempo integral.
2003, depois de ter sido aprovado pelo Concilio realizado na Igreja
De 31 de dezembro de 1988 até 28 de setembro de 2003, pasBatista Bíblica de Barretos no dia 11 de Janeiro de 2003 para atuar tor da Igreja Batista Independente em Orlândia-SP, sendo que de
como pastor auxiliar do Pr. Carlos Alberto Moraes com o qual já
1988 a 1991 como pastor auxiliar do Pr. Álvaro A Pavan e de 1992
estagiava desde o início de 2002.
a 2003, como pastor titular.
Casado com dona Elaine Souza da Silva, Pr. Lorival tem uma
Julho de 1983 - Organização da missão: Fundação do Amor
filha, Sara, com 5 meses de idade. Chegou em Orlândia para estu- Revolucionário e Ministério de Apoio.
dar em 1998 e casou-se no dia 28 de abril de 2001.
Abril de 1984 – Fundação do Jornal de Apoio em Batatais-SP.
O culto de posse do novo
Em novembro de 1986 parpastor, que teve como pregaticipou da organização do pridor convidado o Pastor Elíseo
meiro
Congresso
de
dos Santos, da Igreja Batista InFundamentalismo Bíblico no
dependente Filadélfia de
Brasil em Ribeirão Preto – SP.
Guaíra-SP, foi também o culto de
Em 1990, fundação do Sedespedida do Pr. Carlos Alberto
minário Teológico Missionário
Moraes, que está sendo enviaEmaús, em Orlândia –SP que
do pela igreja para atuar como
iniciou o período letivo em 1991.
missionário de tempo Integral
Dia 11 de Setembro de 1991
como Diretor de Missões da
participou da fundação da AMIAMI- Associação Missionária InAssociação Missionária Indedependente. Responsável pela
pendente e foi seu primeiro Sesupervisão e montagem de procretário Executivo.
jetos, bem como pela divulgação
Através do apoio do SemiPr. Carlos, Dona Agnes, Dona Elaine e Pr. Lorival
da missão, pastor Carlos volta
nário em Orlândia diversas igreao trabalho que exerceu quanjas puderam ser implantadas na
do da fundação da missão em 11 de setembro de 1990.
região: Morro Agudo, Sales Oliveira, e Guaíra, além do apoio de
Pr. Carlos Alberto Moraes (51) nasceu em Batatais-SP, casou-se seminaristas a diversos pastores. Pela Igreja de Orlândia, também
em 1975 com Agnes Ayres Fernandes Moraes, com quem teve 3 nasceu a Igreja de São Joaquim da Barra e agora está sendo imfilhas: Luciana Lílian (27), Talita (21) e Letícia (12). Desde 6 de Japlantada uma nova igreja em Nuporanga com participação de Morneiro de 2002 é também avô da Melissa, filha da primogênita Luciana ro Agudo e apoio de São Joaquim da Barra.
com o genro Benjamin, casados, desde 27 de dezembro de 1997.
Pastor Carlos faz referência especial de gratidão aos pastores:
Bacharel em Teologia e Pós-graduado em misiologia, Pr. Carlos Jaime W. Rose o pai na fé; Geraldo M. Pupin, o pastor; Daniel D.
decidiu aceitar o convite da AMI, depois de um processo de espera Johnson, o conselheiro; Álvaro A. Pavan, o primeiro colega de mie oração. Desde que deixou a Diretoria da mesma, para assumir o nistério: Fridolin Janzen, o estimulador; Donald L. Leaf, o parceiro
pastorado na IBI em Orlândia em 1992, permaneceu no Conselho de batalhas; João Azevedo Saraiva Jr, o companheiro. São dezecomo Sócio Efetivo (conselheiro). Entre o convite da missão em nas de pastores, verdadeiros colegas de ministério espalhados por
julho de 2001 até sua saída da igreja em setembro de 2003, passa- todo o Brasil, que o Pr. Carlos menciona como pessoas que Deus
ram-se 27 meses.
tem usado em sua vida e de sua família.Tanto os pastores mais
Convertido em 1967, Pr. Carlos foi batizado no dia 11 de junho
velhos, dos quais sempre aprendeu, como os da sua geração com
do mesmo ano, pelo missionário Jaime W. Rose. São 37 anos de
quem conviveu e os mais jovens que agora lhe servem de estímulo
vida cristã. Fez três anos de Teologia no Instituto Batista Ebenézer para continuar.
em Ribeirão Preto-SP e bacharelou-se em teologia pela Faculdade
Agora, residindo em Batatais desde março de 2003 quande Teologia e Ciências Humanas em São Paulo. Em 1987 foi apro- do começou a levantar sustento para manter-se no novo mivado para o curso de Pós-graduação em Missiologia na Escola de nistério, Pr. Carlos está à disposição das igrejas para divulMissões do Centro Evangélico de Missões em Viçosa-MG onde es- gação dos projetos da AMI, para conferências missionárias
tudou mais dois anos (1988 e 1989), recebendo o Diploma de Es- e para a família, sempre com a proposta de levar adiante a
pecialização em Missiologia. A sua ordenação pastoral aconteceu visão de implantação de novas igrejas através da obra
através da Igreja Batista Independente de Batatais no dia 31 de missionária.

FIEL NO BRASIL E EM PORTUGAL

de 2003, a sua
XIX Conferência
Para Pastores e
Líderes no Hotel Monte Real
em Águas de
Lindóia-SP, sob
o tema: “Vós
Sois Raça Eleita... povo de
propriedade exclusiva
de
Pr. James White e Dr. Patrick J. Campbell D e u s ”
(I
Pe.2:9). Logo
A Editora Fiel promove em seguida, nos dias 27 a
nos dias 6 a 10 de outubro 30 , acontece a III Confe-

rência em Portugal.
Os preletores são os
doutores James White e
P a t r i c k J . C a m p b e l l . D r.
White é Diretor do Ministério Alfa e Ômega, uma organização apologética cristã sediada em Phoenix,
Arizona, EUA. É professor
de grego, hebraico e
apológética e autor de div e r s o s l i v r o s . O D r, .
Campbell pastor há 30 anos
da Igreja Batista Ridgcrest,
St. Louis, Montana,EUA.
Pastoreou diversas outras

igrejas Batistas e lecionou
em dois seminários teológico s.
Como acontece todos os
anos, haverá uma grande livraria com livros da Fiel e
diversas outras editoras.
Uma equipe especializada
realizará uma programação
especial com ciranças de 3
a 15 anos de idade. As mensagens serão gravadas e
estarão disponíveis. Contatos: Caixa Postal 1601CEP12230-990-São José
dos Campos-SP.

Os hereges sempre
escolhem os piores
caminhos para andar
João Crisóstomo, um dos pais da igreja que viveu no 3º século
afirmou: “Quando a vida é corrompida. Ela concebe uma doutrina que
combina com ela”. Poderíamos parafraseá-lo dizendo: “Quando a doutrina é corrompida, ela concebe uma vida que combina com ela”
A epístola de Judas nos convoca a uma batalha que é urgente e
necessária contra os hereges e suas heresias. Temos visto que “a
batalha pela pureza da fé envolve a condenação dos hereges e a
evangelização contra as heresias”. Neste artigo, baseado no verso 11
entenderemos que: OS HEREGES SEMPRE ESCOLHEM OS PIORES CAMINHOS PARA ANDAR. O texto nos diz – “Aí deles, pois
seguem no caminho de Caim, e rendem-se ao erro ambicioso de Balaão,
e perecem na rebeldia de Coré.”
Deus pronuncia contra os hereges que são difamadores um juízo
desastroso, e aponta seus maus caminhos.
O primeiro mau caminho é: UMA VIDA CORROMPIDA CAMINHA NA DESTITUIÇÃO DO AMOR. “...Seguiram o caminho de Caim...”
. A palavra seguir, literalmente significa: viajar, ir. Ela indica um modo
de vida e não simplesmente uma conduta isolada. Caim negou o meio
de reconciliação do homem com Deus. Ele rejeitou o plano divino de
perdão. Hoje esse caminho é a rejeição da oferta divina de perdão
através de Cristo.
Agostinho, pai da Igreja ocidental do IV século disse certa
feita: “ Se quisermos conhecer alguém não deveríamos perguntar o
que ele faz, mas o que mais ama. Porque é no amor que a pessoa
demosntra seus desejos mais profundos e verdadeiros.” O plano divino é o amor. Amor que é visto na oferta de perdão. Amor que é visto na
comunhão entre irmãos.
“Quando a vida é corrompida. Ela concebe uma doutrina
que combina com ela”. Todos os que andam no caminho de rejeição ao amor de Deus que faz parte de seu plano redentor estão
vivendo em concordância com a corrupção de seus corações. A
sentença do v.11 é forte: “Ai deles!.” A palavra é uma imprecação
de desastre.
Os hereges, falsos mestres, difamadores, apesar de usar um palavreado de amor, não amam, pois sua vida está corrompida, logo sua
doutrina combina com ela. Ao olhar para você, o que descobre sobre o
amor e o plano de perdão de Deus? Qual o caminho que você tem
seguido neste assunto? ,
O segundo mau caminho é: UMA VIDA CORROMPIDA CAMINHA NA BUSCA PELO LUCRO DESONESTO. “...rendem-se ao erro
ambicioso de Balaão...”. Balaão alugava-se como profeta e simbolizava o dolo e a cobiça. 1 Pe 1.15 afirma que ele amou o prêmio da
injustiça. Balaão vendia seus serviços religiosos buscando lucro pessoal, independente da atividade que fosse praticar.
Em Ap 2.14 a mensagem a Pérgamo condena a igreja: “”Tenho
todavia, contra ti algumas coisas, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas
contra os israelitas, induzíndo-os a comer alimentos sacrificados a
ídolos e a praticar imoralidade sexual.” Balaão se corrompeu tanto
para alimentar sua ambição que chegou ao ponto de desejar a destruição do próprio povo de Deus que eram seus compatriotas.
Martyn Llyod-Jones disse: “Não podemos estar bem com
Deus enquanto estivermos cometendo injustiças contra nosso
semelhante”. O servo de Deus não vive para ter lucro. O ministério não é para dar lucro, e sim frutos de salvação. A injustiça
nunca pode ser lucrativa. Os hereges vivem financeiramente bem,
mas espiritualmente estão condenados. Então pergunta: O que
vale mais a pena? Baseado em Lc 18.29-30, entendo que Deus
garante nosso suprimento sem que precisemos nos corromper
por ele.
O terceiro mau caminho é: UMA VIDA CORROMPIDA CAMINHA NA INSUBORDINAÇÃO A DEUS. “E perecem na rebeldia de
Coré...” - O pecado de Coré foi a rebelião contra autoridade espiritual
devidamente constituída (Nm16). Moisés ao perceber a rebeldia, os
colocou a prova para que todos vissem quem era o líder de Deus.
“Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a
realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se
morrerem estes como todos os homens morrem, se forem visitados
por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou
enviado do Senhor. Mas, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a
terra abrir e os tragar com tudo o que é seu,e vivos descerem ao
abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor.
E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a
terrra debaixo deles se fendeu, abriu sua boca, e os tragou com
as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam
a Coré, e a todos os seus bens” (Nm 16.28-32).
A insubordinação a Deus é uma prática condenável. Coré, não se
preocupou com as ordens de Deus e foi insubmisso aos líderes do
Senhor. “Quando a vida é corrompida. Ela concebe uma doutrina que
combina com ela”. Insubmissão é uma marca fortíssima de heresia e
corrupção espiritual. Negar os desígnios de Deus revela um coração
herege. Os hereges, falsos mestres, difamadores, apesar de serem
bons líderes; de ter capacidade de influenciar pessoas são difamadores condenados.
Se você é insubmisso à Deus e à liderança não terá uma vida
espiritual abençoada. Se não se submete a ninguém, ninguém se submeterá a você.
Concluindo, Os hereges sempre escolhem os piores caminhos para andar. Mas Deus pronuncia seu juízo e promete que
eles não escaparão.
Uma vida corrompida caminha na destituição do amor; na
busca pelo lucro desonesto; na insubordinação a Deus. Sai dessa!!!
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