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Participação
Missionária com a AMI
Fundada no dia 11 de setembro de 1990, a
AMI – Associação Missionária Independente,
tem o propósito de implantar igrejas no Brasil
e no exterior através daqueles que são chamados por Deus e enviados através de sua
igreja local. Nesse período de 13 anos, os missionários já implantaram e organizaram seis
igrejas: Igreja Batista da Vitória (19/05/93) em
Rio Branco – AC, Pr. Luiz Gonzaga dos Reis;
Templo Batista Ebenézer (22/05/94) em Dourados – MS, Pr. Antonio Majela Pupin; Igreja
Batista Ebenézer (12/11/99) em Goiânia – GO,
Pr. Robson Marcelo da Silva. Este último projeto, o missionário está em fase final para entregar o trabalho a um pastor de tempo integral.
Em andamento, a missão tem credenciado
outros dez projetos: Iquitos, Peru, Pr. Félix Saul
Mera Ramirez; Camaçari – BA, Pr. Tomé Lopes
dos Santos; Ponta Porã-MS, Pr. Ricardo de Oliveira Leite; Igarapava –
aSP, Pr. Leonilson Pereira
Leite; Fátima do Sul – MS;
Pr. Geraldo Majela Pupin,
Castanhal – PA, Pr. Inácio
Neves Cereja; Pedregulho
– SP, Pr. Armando
Castelan Jr; Taboão da
Serra – SP, Pr. Josué
Amaral; Boston – EUA, Pr.
José Donizete Rejes
Rangel. (Projeto aprovado
e o missionário em breve
começará a se apresentar
às igrejas para levantar
sustento); mais o Diretor
de Missões, Pr. Carlos
Alberto Moraes, de
Batatais – SP. Há outros
três projetos sendo aprovados: Jaboticabal, São
Carlos e Miguelópolis, todos no estado de São Paulo.
A missão tem convênios de apoio com o
IAME – Instituto Agrícola do Menor, com o
irmão Israel de Oliveira e com a AIMI – Associação Internacional de Missões aos
Israelitas, com o Pr. Alexandre Bezerra
Dutra.
A AMI trabalha com projetos montados pelo
missionário e com acompanhamento do Diretor de Missões que, além de orientar, acompanha todo o desenrolar do cronograma visitan-

do igrejas e representando os missionários.
Desde o inicio dos seus trabalhos, a missão tem missionários envolvidos com os três
grupos de Batistas Fundamentalistas aqui no
Brasil: Independentes, Bíblicos e Regulares.
Durante o Primeiro Congresso realizado pela
AMI em Salvador – BA no mês de julho de 2003,
a Diretoria apresentou um relatório que é uma
espécie de radiografia da participação das igrejas no sustento missionário.
Região/
Cidades Percentual
Estados
em $
Norte (AM/PA)
04
5,54%
Nordeste (BA)
03
5,46%
CentroOeste(MT/MS/GO)
06
19,18%
Sudeste (SP/MG)
35
68,91%
Sul (RS/SC)
03
0,91%
Totais
51
100%
Há outros dados importantes que resultaram do levantamento feito
pela missão. Entre os três
grupos que participaram do
sustento dos missionários
da AMI (cerca de 120 igrejas), 6,3% são Batistas Regulares, 19.5% são Batistas
Bíblicos e 74,2% são Batistas Independentes.
Dos 100% das Igrejas do
Estado de São Paulo, que é
o estado com maior participação no sustento, 63,3%
são de cidades do interior e
36,65% são da região metropolitana da capital. Para os
missionários, para os pastores e para a própria Diretoria da Missão este é um
dado importante, pois sabese que a Grande São Paulo
tem muito maior potencial
para participar do sustento
da obra. É necessário que haja maior divulgação e envolvimento de todos.
A AMI estará realizando diversos eventos
para divulgação do trabalho missionário nos
próximos anos e fica o desafio para as igrejas
da Grande São Paulo para que solicitem o apoio
do diretor de Missões, Pr. Carlos Alberto
Moraes, para programar os eventos para divulgação. Contatos pelo telefone (16) 37610749 ou Caixa Postal 125 – CEP 14300-000 –
Batatais – SP.
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NESTA EDIÇÃO
“Igreja Mãe”
Os Batistas Regulares chegaram ao Brasil em 1935 através de
duas missões independentes:
ABWE e B.M.M, mas em São Paulo a Primeira Igreja só foi implantada em 1953 na pessoa do missionário Donald Hare que foi, também, o fundador do Seminário Batista Regular de São Paulo. A caminho do Jubileu de ouro em 2005,
a Igreja Batista do Tucuruvi comemora 49 anos com a implantação
de uma nova filosofia ministerial.
Confira na página 4

Pr. Pedro Evaristo e Dona Dígna

SEIBIM
Com uma decisão ousada, o Pr. Paulo Castelan
transformou o IBM- Instituto Bíblico Macedônia no
SEIBIM- Seminário e Instituto Batista Independente
Macedônia com aulas a partir do dia primeiro de março
de 2004. Apoiado pelo fundador do IBM, Pr. Robert Lee
Smith e por dois outros ex-diretores de seminários, Pr.
Mauro Régis da Silva e Pr. Carlos A Moraes, o Pr. Paulo Castelan conta ainda com o apoio de diversos pastores da região Nordeste do estado de São Paulo. A
grande novidade é que todos os alunos que já concluíram o curso de 3 anos em qualquer outro Instituto Bíblico agora poderão fazer o quarto ano em 2004. Veja
detalhes na página 3

Valparaiso tem
Novo Pastor

Pr. José Cristovão e Dona Gracia

No dia 24 de julho de 2003, o Pr. José Cristóvão da Silva despediu-se do ministério pastoral à frente da Igreja Batista Bíblica em
Valparaiso, Santo André-SP onde permaneceu por 46 anos, desde 1957. Em seu lugar,
assumiu interinamente, o Pr. Paulo César
Lopes que atuava como pastor auxiliar. No dia
8 de novembro de 2003 foi eleito pastor titular
e a sua posse aconteceu no dia 7 de fevereiro
de 2004. Leia matéria na página 5

As Vacas Sagradas
JEHOZADAK PEREIRA

Outro dia uma notícia chamou-me a atenção
na internet. Na India, um grupo de habitantes espancou e quase matou muçulmanos porque um
deles havia matado uma das vacas que andavam soltas pelas ruas e tinha invadido e destruído
a pequena plantação dele.
Como se sabe os hindus veneram e tem a
vaca como animal santo e, donos do maior rebanho do mundo, padecem de fome e o gado é o
que mais apresenta doenças infecções. Não se
toca numa vaca por nada, e não se permite que
outras religiões o façam também, a reação é violenta e pode causar a morte de quem o faz.
Pois bem, por incrível que possa parecer temos no nosso meio, especialmente entre os nossos prezados irmãos uma multidão de
adoradores de vacas sagradas. E o pior – furiosos adoradores.
Sigmund Freud, Carl Gustav Jung e J. R. R.
Tolkien, são algumas das “vacas sagradas” adoradas pelos nossos irmãos. Ignorância? Convicções Erradas? Servindo a dois senhores? Quem
sabe responder?
Recentemente me envolvi numa polêmica
com um reverendo de Brasília por causa de
Tolkien e seus malditos anéis. O reverendo escreveu um texto tecendo loas ao filme. “As Duas
Torres”, lançado no mundo todo. Não precisa di-

zer que o reverendo ficou apoplético e não demorou a me retrucar e a sua réplica foi um exercício escorregadio de não responder nada. Por
conta disto recebi três outros e- mails de gente
que tomou as dores do reverendo, um deles deu
a impressão de que se me encontrasse chegaria às vias de fato.
E Freud? Contestado por autoridades médicas seculares que consideram os seus escritos,
ensinos e doutrinas ultrapassadas e frontalmente contrárias à Palavra de Deus. Não vou tecer
aqui cada uma das falsas doutrinas freudianas,
pois seria perder tempo e atrairia sobre mim ainda mais a ira dos adoradores desta “vaca sagrada” chamada Sigmund Freud. Querem só uma
justificativa? Freud era ateu convicto e empedernido e como as palavras de um homem deste
pode se sobrepor à Bíblia? Como tomar tais ensinos como mola mestra para qualquer vida?
Sigmund Freud era e é considerado por seus
seguidores um líder espiritual, um messias, que
veio para trazer luz a todos os problemas da
mente e da personalidade. Ou ainda da sua procura por um “príncipe” que o sucederia no reinado dos meandros interiores de cada um. Freud
era tão arrogante que ao se julgar “rei” – somente busca um príncipe, quem se julga soberano –
que se recusava a comentar sobre os seus pacientes que se suicidaram sem que os seus pro-

blemas fossem resolviCarl Gustav Jung creditava a
dos. E os “tragos” de viBasilides de Alexandria – um
nho que Freud tomava
espírito a autoria de “Os Septem
diariamente, para poder
Sermones ad Mortuos” – ou Os
se “inspirar”.
sete sermões aos mortos, livro
E Jung? Este era terescrito e concluído entre 15 de
rível. Feiticeiro, místico,
dezembro de 1916 e 16 fevereienvolvido com práticas
ro de 1917, e o próprio Jung diespirituais corrompidas e
zia que escreveu o livro precedideturpadas. Jung é modo de estranhos eventos e repledelo para muitos cristãos
tos fenômenos de natureza psique o acham um dos
cológica com os seus filhos per“profetas” da humanidacebendo
entidades
de com capacidade para
fantasmagóricas pela casa, com
direcionar vidas e servir
sinos tocando inexplicavelmente
de parâmetro para muie vozes respondendo que havitos. Um dos mais vendiam voltado de Jerusalém, frase
dos livros de Jung – “Os
que inicia o livro. O próprio Jung
Jehozadak Pereira
Tipos Psicológicos” – foi
reconheceu que o livro foi escriinteiramente baseado
to através de mediunidades e
em textos psicografados. Ou ainda a sua amiza- psicografia.
de com Filemom, um espírito com quem Jung
Pois é de homens – que embora muitíssimo
conversava diariamente e que era seu guia e pro- inteligentes – mas, com um proceder deste tipo é
tetor. Para Jung, Filemom, significava uma “per- que muitos dos nossos “adoradores” de vacas
cepção superior” vinda do inconsciente. Filemom, sagradas se curvam, e, pior, adotam as teorias e
dizia Jung – me trouxe a percepção crucial de conceitos nos seus púlpitos e gabinetes.
que há na psiquê coisas que não produzo, mas
que são produzidas por si mesmas e tem sua
Continua na página 03
vida própria.
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Se o Diabo
Escrevesse Uma Carta

jornaldeapoio@hotmail.com

A Igreja Ideal
O que mais me estimula é o
fato de não estar só neste
ideal que é compartilhado
por muitos outros
companheiros de jornada,
alguns da minha geração e
outros mais jovens.

Fundado em Abril de 1984

EXPEDIENTE

Cristo me salvou aos
quatorze anos de idade.
Com dezesseis preguei
pela primeira vez numa
reunião de jovens e depois; continuei em uma
congregação de bairro.
Mas a queda de um pastor que eu admirava e no
qual me espelhava, quebrou o encanto e desisti
da vocação para a qual
Deus me chamara. A igreja já não era a mesma.
Acabou esfacelada devido à queda do pastor. Perdi o rumo e acabei como
Jonas, passando os próximos sete anos perambulando sem rumo. O que
deveria ser o meu tempo
de preparo teológico acabou sendo um período de
agonia espiritual e sofrimento físico. Quase morri. Muitos males me aconteceram, compensados
apenas pelo meu casamento com a mulher que
Deus usou, em grande
parte, para me levar de
volta a Cristo e à Igreja.
Hoje formamos uma família feliz.
Após o retorno, pela
misericórdia de Deus e a
manifestação da Sua infinita graça, fui reconduzido aos trilhos. Em
1981 terminei os primeiros três anos do curso teológico, e de 1984 até
1989 foram mais seis anos
de preparo, sendo que de
1982 em diante comecei
a me dedicar ao ministério e a partir de 1984, de
tempo integral. Desses 20
anos quatorze foram no
pastorado local e seis em
ministérios itinerantes.
Em todo esse tempo
vivi em busca da igreja

ideal. Foram anos de intensa busca. O alvo era
vivenciar a igreja Corpo de
Cristo com liderança plural de acordo com o Novo
Testamento. Em alguns
momentos isso foi possível, mas quem aprendeu a
viver o cristianismo
“institucionalizado” sabe o
quanto é difícil a adaptação para “organismo
vivo”.
Há “patrulhas eclesiológicas” e verdadeiros “papas”, hábeis em acender
fogueiras inquisitoriais.
Sem ter a pretensão de traçar paralelos, pude experimentar um pouco do que
Spurgeon experimentou
quando teve que deixar a
União Batista da Inglaterra no final do século XIX,
ou como Hudson Taylor
que precisou criar sua própria missão para continuar
missionário na China.
Nove vezes fui “entregue”
pela religião, quatro vezes
“traído” por amigos íntimos e uma vez experimentei o sofrimento de cair nas
mãos das autoridades civis.
Mas ainda sonho com a
Igreja Ideal, pois acredito
que o Novo Testamento
apresenta uma eclesiologia capaz de nos garantíla. Vou continuar sonhando e trabalhando para que
a nossa geração experimente um reavivamento
genuíno capaz de restabelecer o cristocentrismo
para que Cristo seja realmente a Cabeça de cada
Corpo local: e não apenas
um referencial teórico,
confundido com formas. A
essência da Igreja está
muito clara em todo o
Novo Testamento e eu
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Fundação do Amor Revolucionário
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acredito que ainda vamos
praticá-la com toda intensidade.
O que mais me estimula é o fato de não estar só
neste ideal que é compartilhado por muitos outros
companheiros de jornada,
alguns da minha geração
e outros mais jovens.
Somos seres dependentes e a Igreja de Cristo foi projetada para propiciar o convívio comunitário. Cada vez que releio Atos, 2: 42-47 e estudo as cartas do apóstolo Paulo fico estimulado
a persistir. Desde o Éden,
quando em plena comunhão com Adão, o Criador constatou: “Não é
bom que o homem esteja
só”, o Senhor planejava
que entendêssemos a importância do viver comunitário e interdependente.
Quando o Senhor da Igreja decidiu que os seus discípulos seriam um rebanho de ovelhas e deu pastores para cuidar desse rebanho e o apóstolo Paulo
usou a figura do corpo
para ensinar o tipo de relacionamento dos membros da “ekklesia” de Jesus, estava definido biblicamente qual seria a forma ideal para a Igreja em
todos os tempos.
Por isso vou continuar sonhando e convocando a todos os crentes em
todas as nossas igrejas
locais para que se comprometam de coração e
alma com sua igreja. Dê
tudo que Deus tem lhe
dado para que o lugar
onde você congrega seja
o melhor lugar deste
mundo.
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Levo ao conhecimento
de todos os cristãos que
estou trabalhando muito, e
embora me pintem de uma
maneira dizendo que tenho
pé de bode, rabo e outras
coisas mais, nem sempre
me apresento assim, se
você conhece a Bíblia, sabe
que ela diz que posso me
transformar em anjo de luz.
Na realidade, vou à
igreja com mais freqüência
que muitos cristãos. Sou o
primeiro a chegar e o último a sair, fico na porta vendo cada um que chega. Aliás, em algumas igrejas é
que tenho minhas maiores
alegrias. Fico
muito contente
porque
muitos não
lêem e nem
estudam a Bíblia e transbordo de alegria, quando
ouço o pregador dizer que
não estou lá;
eles não vêem, mas chego
a bater palmas! Fico
jubiloso quando o pastor
está pregando e muitos
cristãos saem, deixando seu
lugar vazio: isso me deixa
satisfeito porque sei que
eles vão encontrar meus
companheiros lá fora e não
voltam para ouvir a mensagem, ficando em conseqüência fracos na fé.
Que bom! Eu gosto
muito de fazer as pessoas
se levantarem a todo momento para irem ao banheiro, ao bebedouro ou apenas saírem. Bem, faço
questão de acompanhá-las
para que não voltem. Sou
eu quem, na hora do culto,
e das aulas Bíblicas, levo
os cristão a conversarem.
Não os deixo ouvir a men-

sagem. Faço caírem livros
no chão e forço as pessoas
a dormirem na hora do culto. Às vezes não deixo
muitos entregarem seus
dízimos e muito menos
oferta para o sustento missionário. Finalmente quando termina o culto, faço as
pessoas esquecerem suas
Bíblias, hinários,bolsas e
objetos para irritá-las e não
permitirem que leiam a Bíblia em casa. Veja como eu
atuo na igreja e me preocupo mais do que muitos
cristãos.É até crime dizer
que sou preguiçoso, não
acha? Veja só: levo as pes-

- É melhor passear, ir ao
cinema, ao teatro e outras
coisas mais, do que ir participar de uma reunião
evangélica;
- Diga ao pastor que ele
está trabalhando demais,
deve descansar;
- Não cante, nem se alegre dentro da igreja, é assim que você está fazendo
a minha vontade.
Terminando, meus caros cristãos, devo dizerlhes que fico muito satisfeito quando visito a sua
igreja, porque quando chego lá, vocês me dão oportunidade para que eu faça
a l g u m a
coisa.Fico
triste apenas
quando a igreja canta, ora,
jejua,e vigia.
Lembro-me
que fui o primeiro maestro, por isso
me orgulhei e
quis ser igual
a Deus. Daí ter sido derrubado perdendo meus privilégios no céu.
Hoje, na igreja, a oração e a música são os que
mais odeio, porque sei que
nunca mais poderei dirigir
uma congregação cantando, por esse motivo, meto
minha colher enferrujada
no meio da igreja para que
não cantem.
Bem, à medida que você
quiser me dar oportunidade, eu agradeço, porque estou sempre presente.
Sem mais, por hoje é
só, aqui me despeço, deixando um abraço de toda a
minha família infernal.
Do seu amigo incerto,
nas horas incertas, para
tentar destruí-lo.
Satanás.

Na realidade, vou à igreja com
mais freqüência que muitos
cristãos. Sou o primeiro a chegar
e o último a sair, fico na porta
vendo cada um que chega.
soas a ficarem frias e sussurro nos ouvidos coisas que me
ajudam muito. Por exemplo:
- Você está muito cansado, não tem condições
de ir à igreja;
- Aqui ninguém gosta
de você (aquele irmão não
o cumprimentou);
- Neste lugar há
acepção de pessoas (só porque você se acha feio e não
se veste bem).
- Todos ficam cochichando, rindo, debochando
de você;
- As campanhas de
evangelismo são muito
longas e cansativas, é conveniente que não vá.
- Sair com folhetos para
distribuir é vergonhoso e
humilhante, ninguém vai
aceitar;

“Há pessoas inteligentes que por força
de se deixarem adular acabam estúpidas”
(Carlos Lacerda).
“Ao falhar na preparação você está se preparando para o fracasso”
( B e n j a m i n
Franklin).

“A vitalidade é demonstrada não apenas
pela persistência, mas pela capacidade
de começar de novo”
(F. Scott Fitzgerald)

“É fácil evitar a crítica: não
faça nada, não diga nada,
não seja ninguém”
(Elbert Hubbard).

“Tornar o simples
complicado é fácil;
tornar o complicado
simples, isso é
criatividade”

(Charles Mingus).
“Nada há que seja tão prejudicial a uma
nação como o serem os espertos considerados sábios”
(Francis Bacon)”.

“Todos os homens se enganam, mas só os
grandes homens reconhecem que se enganaram”
(Fontenelle).

“Eu nunca ensino aos meus alunos. Somente tento criar condições nas quais
eles possam aprender”
(Albert Einstein).

“É preciso grande sabedoria só para perceber a extensão da própria ignorância”
(Thomas Sowell).

“Um país só vive numa democracia com
liberdade política, religiosa e sindical”
(Luis Inácio Lula da Silva).

“As vezes, mudando a formulação do problema, a solução aparece”
(Anônimo).
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Jordanópolis Empossa Novo Pastor
Dr. John C. Vaughn
Editor da Revista
Frontline
e-mail: info@fbfi.org

Trabalhando Na
Grande Seára
Talvez você se lembre de um esforço, de âmbito mundial
em 2000, para promover conferências locais e regionais
chamado ”Outreach 2000”. (Evangelizando 2000). Talvez
sua igreja esteve envolvida. Em nossa área um grupo grande de pastores se reuniram para orar e planejar aquele evento. Como nós temos orado e conduzido nosso povo em “Grupos de Orações Evangelisticas”, Deus tem movido corações.
No princípio, nossas orações foram direcionadas principalmente para a salvação dos perdidos, e nós vimos alguns
salvos e outros debaixo de convicção.
Como nós temos tido um peso para que, nosso povo tenha mais compaixão para com os perdidos, nós oramos para
que eles fossem libertos de complacência e de distrações
temporárias. Novamente, Deus está trabalhando mais de
maneira que nós não esperávamos. Deus tem respondido
nossas orações trazendo quebrantamento aos pastores. Nós
estamos percebendo nossa própria complacência e às vezes um espírito não muito sutil de competição. Diferentemente de alguns em algumas partes da grande seara, nós
pastoreamos em um lugar onde é possível construir uma
igreja sem ganhar uma alma para Cristo aqui nos E.U.A .
A FBF – Fundamental Baptist Fellowship existe para reunir os pastores Batistas Fundamentalistas que acreditam que
a Palavra de Deus apresenta verdades fundamentais para
a salvação e santificação de homens caídos, que acreditam
que a expressão mais precisa e efetiva desta verdade está
dentro das igrejas Batistas locais e podem se reunir para
edificação, encorajamento e comunhão enquanto buscamos
completar nossa missão bíblica determinada por Deus sem
comprometê-la.
Para que este propósito seja realizado, devemos depender
da graça de Deus e não dos nossos próprios esforços. Como
um ministério evangelístico bem sucedido que é mais programa que poder, as reuniões da FBF poderiam ser nada além e
outro fardo em nossas agendas. A menos que estejamos planejando encontros e reuniões, e publicando revistas e jornais
com uma visão para a grande seara, estes nunca farão parte
significante na colheita. É necessário que os pastores participem dos eventos, leiam as publicações e incentivem o povo à
participação. Precisamos valorizar o que temos.
Por exemplo, um recente telefonema para nosso escritório ajudou um leitor da Frontline a achar uma igreja
fundamentalista para um amigo em Iowa. O comentário dele
foi: “Você não tem idéia do encorajamento que isto é”.Um
pastor que visitava a região entrou em nosso escritório, viu
a literatura no display, uniu-se a FBF e falou sobre quantos
pastores sentem-se sozinhos. Nós explicamos que um dos
nossos alvos para os encontros é aumentar a comunicação
entre os afiliados - alguns ainda não sabem que há um irmão com as mesmas convicções não muito longe. Este homem ficou animado por saber que nós temos um cadastro
atualizado que ele e outros podem usar para referências ou
achar amigos novos no meio Batista Fundamentalista.
NOTA DO REDAÇÃO
Há um crescente interesse por parte dos Pastores
Batistas Fundamentalistas aqui do Brasil de participarem de um cadastro para eventos a nível nacional e internacional. Isto seria um movimento supra
denominacional, ou seja, os pastores seriam alistados
para fins de contatos e convites para eventos, não importando o grupo a que pertença, desde que tenha posição Batista Fundamentalista.
Se você tem interesse, entre em contato com o Jornal de
Apoio enviando o seu nome, endereço telefone, e-mail. Nós
estamos fazendo um cadastro nacional de pastores e organizações Batistas Fundamentalistas e vamos organizar congressos e outros eventos para os quais todos serão convidados. É possível que, em breve, tenhamos uma comunhão
como a F.B.F. aqui no Brasil. Seria a Comunhão Batista
Fundamentalista, ou Confraternidade, ou Companheirismo.
No mês de setembro de 2004 deverá acontecer um
congresso e até lá muitas decisões serão tomadas. Teremos o apoio da liderança da F.B.F. dos E.U.A.

No dia 7 de fevereiro de 2004
aconteceu o culto de posse do
Pr. Antonio Majela Pupin na Igreja Batista de Jordanópolis, São
Bernardo do Campo-SP.Pr. Antonio permaneceu nos Estados
Unidos durante seis meses, de
agosto de 2003 até o dia 26 de
janeiro de 2004.
A Igreja Batista de
Jordanópolis foi fundada pelo
missionário norte-americano
Donald Merchant em 1978. O
primeiro culto foi realizado no
dia 21 de outubro de 1978 com
a presença de dez pessoas
pela manhã e quinze à noite,
entre eles a família Martins que
continua até hoje na igreja.
Em 1984 aconteceu a compra de uma casa para a construção do templo. Em setembro
do mesmo ano aconteceu a

inauguração do auditório. Em
1989, mais uma vez a igreja se
tornava pequena e o Senhor
abençoou com a compra do terreno ao lado da igreja,onde foi
construído o templo que permanece até hoje. Em outubro de
2003 a igreja comemorou 25
anos de fundação.
Atualmente, o fundador da
igreja, Pr. Donald Merchant
vive nos E.U.A. e atua como
Diretor da BWMOM – Baptist
World Missionary Outreach
Ministries (Ministério Missionário Batista Para Alcançar o
Mundo), com sede em
Chattanooga, Tennessee. Antes de fundar a igreja em São
Bernardo do Campo –SP, Pr.
Donald, que chegou ao Brasil
em 1973, ajudou o missionário Clifford New, em Parque

Pr. Donald Merchant

Pr. Antônio Pupin

Bristol, São Paulo-SP, missionário Jaime W.Rose, em Ribeirão Preto-SP, até que, em
1978, apoiado pelo missionário Robert Brennen Jr começou
os
contatos
evangelisticos nos bairros de
Alvinópolis e Jordanópolis em

São Bernardo do Campo-SP.
Para contatos com o Pr.
Antonio Majela Pupin, Rua
Noel Nutels, 294/304 – Vila
Alvinópolis – CEP 09891-000São Bernardo do Campo – SP,
telefone (11) 4123-8901,Email:ampupin@bol.com.br

As Vacas Sagradas
Continuação da página 01

A Bíblia nos fala que é impossível servir a dois senhores,
ou se serve um ou ao outro.
Servir dois senhores não dá.
Costumeiramente ouço que tanto Freud, Jung e Tolkien escreveram obras que servem de
ponte para um entendimento e
alegoria para o perfeito entendimento do Evangelho.E desde

quando o Evangelho precisa de
pontes, passagens e alegorias
para ser entendido e compreendido? Para mim, isto me parece querer empurrar garganta
abaixo de algum incauto gosto
pessoal de adoração e literatura. Como é possível que Deus
esteja no meio de demônios,
elfos, seres fantásticos, e tan-

Natália F.da Silva (17)
Travessa I, 1381-Jd.Boa Vista
14.620.000-Orlândia-SP
Tel (16) 3826-4448 e 9149-9584
Ednara Sanches (35)
Rua Itápolis,180
16.300.000 Penápolis-SP
Tel (18) 652-6584
Lidiane Vieira Silva (20)
Rua Santa Luzia, 36 – Cruzeiro
45040-240-Vitória da Conquista-BA
Tel (77) 422-6667
Giselda Machado Ferrari (17)
Rua 26-n.1320-Jd.C.Alta
14.620-000-Orlândia-SP

tas outras teorias mirabolantes
e deturpadas? Que Evangelho
é este que pregam estes que
barateiam e vulgarizam a graça preciosa? O que eu vejo
neste tipo de gente, é o desprezo por aquilo de mais precioso
que foi disposto a nosso favor.
Se o Deus santo está neste
negócio de Tolkien, Freud e
Jung eu preciso rever todos os
meus conceitos, e mais ainda,
a Bíblia precisa ser reescrita
imediatamente.
Estes adoradores de “vacas
sagradas”
optam
deliberadamente por dar crédito à mentira e, erigem altares
para valorizar o impuro, e crêem que uma mentira dita por
qualquer destes homens tem
mais valor do que dez verdades divinas.
As “fábulas”, mencionadas
em I Timóteo 1:4 eram provavelmente lendas baseadas em narrativas do Antigo Testamento,
pois são descritas, em Tito 1:14,
como “judaicas”.Tais fábulas são
ridicularizadas em I Timóteo 4:7
pelos epítetos profanas e de velhinhas caducas, eram ímpias
por não estarem baseadas na
revelação divina; e só prestavam para mulheres velhas.
Costumeiramente recebo emails que me acusam de
“distorcer” os conceitos de
Freud e Jung, além de dizer que
o misticismo e esoterismo presente nas obras de Tolkien são
fragmentos do inconsciente
cuja amplitude não consigo alcançar.

Ana Paula Pereira (23)
Rua Bahia, 362-Vila Maria
14.359-000-Altinópolis-SP
Edson Roberto Venâncio (22)
Av.José Dias Almeida,671
14.640-000-Morro Agudo-SP
Tel (16) 3851-5585
Dileire B.J.Ribeiro (16)
Rua São Judas Tadeu, 19
São Cristóvão – Aeroporto
41.500-510-Salvador-BA
(71) 377-5545
Fabiano Teles G.Souza (26)
Rua C-11- Q.20 Lt.06
Vila Canaã
74.000-000-Goiânia-GO
Tel (62) 558-4237

Como “alcançar” argumentos que em vez de me convencer, me mostram que estes
mesmos argumentos se postos
a prova pela pureza das Escrituras Sagradas não se sustentam? Como aceitar tais argumentos se eles são uma afronta à fé cristã? É possível que
seres míticos, sobrenaturais,
demônios, ou ataques à fé cristã sejam aceitos como complemento e razão de fé e crença?
Como aceitar isto se a Bíblia
me manda apresentar o meu
corpo em culto racional, ou ainda ser sóbrio e vigilante? Vejo
estes adoradores destas ‘vacas sagradas” como o que o
apóstolo Paulo trata com dureza e rispidez em I Timóteo 6:35,4:7 arrematando o nosso Paulo com II Timóteo 3:7, só assim
posso ver estes que devotam
paixão de morte de adoradores
de “vacas sagradas”, que canalizam suas energias em adoração errada e exacerbada.
Irracionalidade? Fanatismo? Ignorância? Quem poderá
explicar? O que vejo nestes
adoradores de “vacas sagradas” é futilidade absoluta, é crer
que homens falhos possam
substituir com seus escritos a
pureza do Evangelho. Homens
que usam das suas posições
eclesiásticas para validar o que
não pode ser validado; homens
que são inteligentes, mas que
tal qual os seus adorados usam
suas inteligências para propagar o mal.
www.jehozadakpereira.com

Cleiton Silva Souza
Rua José do Patrocínio, 2721
Jardim Paulista
14401-191 – Franca – SP
Tel. (16) 3727-0156
Ulisses Fernandes Alves (19)
Rua Minas Gerais, 1371-V.Aparecida
14.401-229-Franca-SP
Tel (16) 3727-4376
Sigilo de Nome: Senhora crente, 43 anos,
pedagoga, independente financeiramente,
dois filhos (rapaz de 15 e moça de 17), deseja corresponder-se com senhor crente, de
preferência Batista Tradicional, maduro na
vida cristã, que esteja disposto a relacionamento sério, com vistas a casamento.
Favor enviar E-mail para: Jesus.salva@
ig.com.br

Enviar Cartas ou E-mail para esta coluna: Caixa Postal 125
CEP. 14300-000 - Batatais - SP E-mail: jornaldeapoio@hotmail.com
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“IGREJA MÃE”
O dia em que
perdi o meu dente
Como poderei esquecer? Foi algo que marcou muito o ano de 2003 em minha vida. Era um domingo de
maio na casa dos meus pais. Estávamos almoçando.
Enquanto mordia um delicioso pedaço de frango assado, um barulho, algo estranho na boca, duro como uma
pedra. Então senti o vácuo nos dentes da frente. A sensibilidade da língua detectou de imediato o “muro” sem
porta. O meu dente quebrou-se. Parei de comer, fui
imediatamente ao espelho do banheiro. Apenas um
dente quebrado, mas suficiente para alterar minha aparência dando-lhe um aspecto tão grotesco.
Por quê estou escrevendo isso? Não sei exatamente. Talvez porque preciso aceitar certos fatos da vida,
certas perdas, a chegada da meia-idade, as inevitáveis
rugas, queda dos cabelos e a insistência dos cabelos
brancos chegando.
Não foi fácil assimilar o ocorrido. O meu “companheiro de lutas” estava em minhas mãos enquanto eu
o contemplava. Observado pelos meus familiares, um
monólogo silencioso e confidencial, saía do meu coração para aquele ente, isto é, para aquele dente: você
não morreu como morre um covarde... pelo contrário,
em pleno calor da batalha, ao lado dos outros companheiros... você partiu como um herói bravo, destemido,
batalhador... o rei Davi tinha os seus trinta valentes...
você era um dos meus valentes, da linha de frente...
desde os sete anos, você me acompanha... ah!
quantos alimentos mastigados, quantas vezes, diante
de uma injeção ou sofrimento, ao ranger dos dentes,
você estava lá, dando suporte à minha mandíbula...
quando sorria, a sua presença era importantíssima...
sempre admirei o trabalho em equipe e a união que você
e os seus parceiros mantinham. Enquanto caminhava
em direção à sepultura, isto é, a lata de lixo, continuei:
Sentirei muito a sua falta... ficou a raiz, mas a prótese
jamais irá substituí-lo à altura...
Eu estava emocionado: adeus mano velho... você é um pedaço de mim...
espero revê-lo na ressurreição...
Finalmente, com
grande pesar, sepultei-o na lixeira.
Devido às conseqüências da “Queda”, os desgastes se apresentam em nós e à nossa volta. A deterioração é um fato inexorável, além de ser uma Lei da
Termodinâmica. Tanto o ser humano quanto a natureza, para usar uma linguagem bíblica, “gemem” (Rm 8.22)
aguardando um desfecho final. Mas, para contrabalançar as perdas, existem as somas:
Por isso não desanimamos; pelo contrário, mesmo que
o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso
homem interior se renova de dia em dia – I Co 4.16
Embora haja um processo de morte instalado,
irreversível e implacável, Deus alcança-nos e nos
redireciona para um novo processo, o processo para a
vida plena. Só a mente espiritual percebe, apesar de
tudo, que o seu “ganho é bom”, é melhor. Segundo A.
W. Tozer, o cristão é mais forte quando está mais fraco
e mais fraco quando se sente forte. Embora pobre tem
poder para tornar ricos a outros, mas quando se enriquece sua capacidade de enriquecer outros se esvai.
Ele tem mais quanto mais dá e tem menos quando possui mais.
O verdadeiro cristianismo não nega a dura realidade
da existência, as perdas (inclusive as de dente), os desgastes, as subtrações, a morte. Contudo, o aparente
débito, jamais superará o crédito que temos “em Cristo:”
...aquele que comigo não ajunta, espalha – Mt 12.30.

Em 1935 chegaram ao Brasil os primeiros missionários
norte-americanos das duas
missões Batistas Regulares:
ABWE e BMM. Os primeiros
trabalhos foram estabelecidos
no Nordeste, Bahia e Ceará e
Norte, Amazonas e Pará.
No estado de São Paulo, a
primeira igreja foi iniciada pelo
casal de missionários Donald
e Helena Hare em 1953. Uma
tenda armada em um terreno
serviu para a realização de
uma Escola Bíblica de Férias
e cultos públicos todas as noites. Também foram realizadas
séries de conferências
evangelisticas, projeção de filmes, distribuição de folhetos
e programas de visitação de
casa em casa. No final de
1953, doze pessoas foram
batizadas, efetivando assim o
trabalho. Em Janeiro de 1954
um grande temporal derrubou
a tenda de lona, mas não o
ânimo dos crentes que logo
ergueram um templo de madeira.
Logo começaram as negociações para compra do terreno. Os primeiros membros da
igreja assumiram uma dívida

por cinco anos e tudo foi pago.
No dia 25 de janeiro e
1955, sob a direção do pastor
Arthur Cavey e sua esposa
Joyce, foi organizada a Primeira Igreja Batista Regular de
São Paulo com 18 membros.
Na época houve grande ajuda
do Pr. Nathanael Mitchel e sua
esposa.
A Igreja Batista de Tucuruvi
tormou-se a Primeira Igreja
Batista Regular organizada no
Estado de São Paulo. Na galeria dos seus pastores estão;
além dos fundadores, Pr.
Donald Have e Arthur Cavery,
os pastores: Renato Oliveira
Volpi, Rufino Gomes Soares
Neto, Karl Wiens Schumacher,
José Roberto Silva, Dorival
Pimenta do Nascimento, Sílvio
Luis Alves, Leonardo José
Nogueira Lima (seminarista),
Daniel da Silva, Jânio de Carvalho Batista e Levy Barbosa
Silva.
A Igreja Batista do Tucuruvi
também teve durante os seus
49 anos de existência, o privilégio de formar, nos seus quadros,
5 pastores: Alceu O. Ferreira,
Agripino de Araújo, Moisés
Junqueira, Armando Bispo da

Fachada da IBR do Tucurui. No detalhe, Pastor
Pedro Evaristo, a esposa Dígna e o filho Nathan (8)
Cruz e José Carlos da Silva.
Durante o ministério do Pr. Renato Volpi, em 1982, a IBT fundou a Igreja Batista em Jardim
Palmira,Guarulhos-SP.
Desde 2002, assumiu a liderança o Pr. Pedro Evaristo
Santos, que também é diretor
do Seminário Batista Regular
de São Paulo e tem procurado montar um projeto para a
Igreja. O primeiro passo já foi
dado, definindo a Declaração
de Propósito da igreja e
agendando diversos cursos e

seminários para treinamento
da liderança para 2004.
O passo inicial de 2004 foi
as Conferências de Aniversário
realizadas nos dias 24 e 25 de
janeiro comemorando o quadragésimo nono aniversário de organização da Igreja .O tema foi
“Mirando o Alvo” e o preletor, o
Pr. Carlos Alberto Moraes, diretor de missões da AMI-Associação Missionária Independente.
Para contatos, telefones
(0xx11) 6981-7015 e 69310016.

Seminário Teológico McClanahan
“Teologia é a fé em busca do
entendimento, mas também é a
fé em busca da eficácia. Da
contemplação à ação. A teologia deve estar a serviço da comunidade na medida em que
provê sentido e perspectivas de
ação em diferentes contextos”.
Teologia é o mais importante curso espírito-cultural que
existe. É sempre um privilégio
estudar Deus, sua lógica e
seus mistérios. O estudo é necessário até para definir-se pela
fé,pela crença; e, uma vez tendo-se optado pela fé em Deus,
com base nas evidências mostradas pela Teologia, o estudo
desta ciência é extremamente
útil
para a obra
da
evangelização. O SABER aumenta a fé ao passo que a ignorância ESPIRITUAL, provoca raquitismo, confusão e desesperança. É uma desventura um homem permanecer ignorante, quando lhe é proporcionada à oportunidade de adquirir sabedoria. Com o surto de
desenvolvimento intelectual verificado nas últimas décadas,
os líderes cristão têm aprimorado suas habilidades concedidas por Deus – através de anos
de estudo e de treinamento prático. E os seminários são um
meio importante para esse aprimoramento. As necessidades
espirituais do mundo contemporâneo estão a exigir líderes bem
preparados, tanto intelectual

quanto espiritualmente, aptos
para ensinar e para pregar com
clareza e objetividade a mensagem de edificação e de salvação, sabendo aplicar a mensagem ao dia-a-dia de seus ouvintes, nestes tempos de materialismo e de descrença. Principalmente quando se dirigem aos
templos, os crentes e os visitantes desejam ouvir mensagens
bíblicas tiradas da Palavra inspirada e que preencham o vazio que lhes vai na alma e que,
conseqüentemente, atendam
aos profundos anseios espirituais. E para isto a Bíblia – e o
conhecimento de seu inteiro
teor- é insubstituível, embora
seja útil ao pregador se ele detiver informações relativas a humanidade e à cultura geral.
Daí o papel relevante dos
seminários teológicos na formação de líderes capacitados intelectual e espiritualmente, que
desempenhem bem a função de
obreiros de Deus, de pastores
de almas, que comuniquem a
mensagem de paz, de consolo,
de esperança e de desafio para
tantos quantos estejam a ouvilo. O Seminário Teológico
McClanahan – SETEM, ora laureado com a PLACA de Fundação, instalado à Rua José de
Souza, s/nº, Alto de São Manoel
– Mossoró/RN, Ministério Avançado da Igreja Batista Regular
da Fé, oferece atualmente os
Cursos: Bíblico Geral, Educação Cristã e Pastoral em Teo-

logia. O Seminário conta hoje
com a estrutura física para 40
alunos. Tem seu corpo docente formado todos com o terceiro grau, sua diretoria executiva
devidamente reconhecida e
sempre preocupada com a excelência espiritual e acadêmica.
O curso Pastoral é um curso de nível excelente e tem
como finalidade à formação
para o exercício de ministérios
específicos e relevantes para a
sociedade em transformação,
considerando os princípios
cristocêntrico, bibliocêntrico e
eclesiocêntrico, adotando como
norteador os elementos fundamentais da compreensão Batista Regular.

vantes da área de ministério e
ensino na igreja procurando
atender a uma sociedade em
transformação com uma visão
cristã,mantendo toda a filosofia
dos demais cursos, sem limitar
a preparação dos irmãos com
visão reduzida à atividade eclesiástica, mas ampliando essa visão para uma formação que
possibilite ação relevante e ampliada na sociedade.
A instalação doSETEM trás
muitos benefícios para essa
região, pois todas as igrejas
gozam do privilégio de ter em
sua cidade o ônibus Escolar
que transporta alunos para as
Universidades de Mossoró e
por funcionar apenas três noites por semana é bem fácil de

Diretoria do SETEM. Da esquerda para a direita:
Pr. Jailson Martins de Sousa, Deão Acadêmico;
Pr. José de Paiva, Diretor; Alda Teixeira de Albuquerque,
Vice-Diretora e Célida C. De sousa, Secretária
O curso de Educação Cristã é um curso de nível médio
que procura alunos na área educacional, com ênfase para o
desenvolvimento intelectual e
vocacional, mas também voltado para a formação do caráter
da pessoa como um todo, envolvendo sentimentos, valores,
vontades e atitudes, para que
essas pessoas formadas sejam capazes de apresentar uma
atuação ética compatível com
os princípios cristãos e relevantes para a sociedade.
O curso Bíblico Geral, é
um curso básico e prepara pessoas para as atividades rele-

se adequar. Atualmente, o
campus do Seminário Teológico McClanahan encontra-se
nas dependências a igreja Batista Regular da Fé, o que dá
segurança e facilidade em termos de entrada e de saída da
Cidade.
Fale conosco: (0xx84) –
314-0466 (Pr. José Gildo – Diretor) : (0xx84) – 314-0670
(Célida Cristina – Secretária do
SETEM); (0xx84) – 312-2699
(Mônica Regina Secretária da
Igreja da Fé); (0xx84) – 3126489 (Pr. Rinaldo Bezerra). Emails: ibrfe@uol.com.br e prrinaldo@uol.com.br.
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Valparaiso T
em Novo Pastor
Tem
No dia 7 de fevereiro de 2004 a Igreja Batista Bíblica em
Depois dos primeiros cultos, o trabalho ficou a cargo de
Valparaiso, Santo André-SP, empossou seu novo pastor, Paulo dois jovens seminaristas: José Cristóvão da Silva e Josué
César Lopes ( 39 ), casado com Elizabeth Rodrigues Guima- Pereira Félix. Com o crescimento do trabalho, a Junta Barães Lopes, com dois filhos: Vagner (15) e Lucas (9).
tista Bíblica do estado de São Paulo comprou um terreno à
Paulo César converteu-se a Cristo sob o ministério do mis- Rua Brasil no qual foi construído um pequeno salão nos funsionário Charles D. Mathews (falecido em grave acidente) em dos.
São Paulo SP. Formou-se em teologia em 1994 pelo Instituto
No dia 21 de abril de 1961 foi organizada a Igreja Batista
Batista Missionário em Vila das Mercês, São Paulo-SP, foi or- Bíblica de Rudge Ramos com 19 membros sob a liderança de
denado ao ministério pastoral no dia 9 de dezembro de 1995 José Cristóvão da Silva que, no mesmo dia, foi consagrado
sob a autoridade da Igreja Batista Âncora em S.Paulo-SP, lide- pastor Daqueles tempos até hoje, muitas batalhas foram
rada pelo Pr. Daniel Dotson.
vencidas, inclusive a construção de três templos e um período
A atuação ministerial de Paulo César começou logo após prolongado de cultos em um colégio do estado devido à desasua conversão na Igreja Batista Emanuel onde passou a leci- propriação do templo em Rudge Ramos.
onar na E.B.D.Depois, transferido para IBB em Vila das MerLogo que a igreja começou a alargar a sua visão, passou a
cês, sob a liderança do Pr.
ser conhecida como “A Igreja
Domiciano G.da Silva, tamque vai longe”.A obra
bém atuou como professor. A
missionária iniciada em 1968
nível pastoral, começou como
deixou marcas em Santo
pastor auxiliar na Igreja BatisAndré-SP, Diadema-SP, Franta Âncora, São Paulo-SP e
cisco Morato-SP, Paraguaçu
Pastor titular da I.B.B. em
Paulista-SP e Cândido MenAraguari-MG.
des-MA,
onde
foram
Em 2002, mudou-se para
estabelecidas novas igrejas.
Santo André-SP e logo comeAtualmente a igreja sustenta
çou a atuar como pastor auxitrês pastores e apóia 16 proliar do Pr. José Cristóvão da
jetos missionários através de
Silva na I,.B.Bíblica em
ofertas.
Valparaiso. No dia 8 de novemO culto de posse do Pr.
bro de 2003 foi eleito pastorPaulo César Lopes aconteceu
titular no lugar do pastor José
no dia 07 de fevereiro de
Cristóvão da Silva que
2004, tendo como pregador o
pastoreou a igreja desde a sua
Pr. José Cristóvão da Silva.
fundação em 1961.
A igreja tem hoje 280 memA história da Igreja Batista
bros e uma freqüência nos
Bíblica em Valparaiso se concultos principais com média
Pr. Paulo César Lopes, esposa Elizabeth
funde com a história do Pr. José
de 220pessoas.
e os filhos Vagner (15 ) e Lucas (9)
Cristóvão da Silva. A igreja coO Pr. José Cristóvão da
meçou a sua formação em cultos realizados em 1957 nas resi- Silva está residindo atualmente em Peruíbe, litoral Sul do estadências de Eugênio Carvalho e sua esposa Liberata e Benedita do de São Paulo e os contatos poderão ser feitos pelo Telefone
Araújo, na Vila Vivaldi em São Bernardo do Campo-SP.
(13) 3453-2178

Conferência Missionária Para Jovens
Sob a coordenação do Pr. Nilson Aurora de Souza, pastor de
jovens da Igreja Batista Bíblica em Vila Progresso, GuarulhosSP, aconteceu nos dias 29 a 31 de janeiro de 2004 a Conferência
Missionária para Jovens que contou com apoio integral dos pastores Cláudio Drostem,Valdir Ramos, Benedito Juliare, Amadeu
Juliare: João Lima, respectivamente das igrejas Batistas Bíblicas:
Vila Progresso,Cumbica, Jardim Paraíso/Jardim Adriane, Jardim
Gisele e Presidente Dutra.Sem apoio integral, mas com alguns
participantes, as igrejas: Vila São Jorge, Pr. Walace Juliare,
Carandiru, Pr. João Carlos el, Pr. Hélio Alves.
Os dois primeiros cultos (quinta e sexta) contaram com mais
de 350 pessoas cada. No sábado, o espaço ficou pequeno para
as mais de 400 pessoas presentes. O preletor foi o Pr. Carlos
Alberto Moraes, Diretor de Missões a AMI que abordou o tema
“Missões”: Qual é a Minha Missão?
Grupos das diversas igrejas participantes dirigiram os louvores e apresentaram músicas especiais. Também uma peça
missionária foi apresentada no sábado em programação que
durou cerca de três horas.
Os resultados surpreendentes do evento serviram de estímulo para que no próximo ano novas conferências sejam realizadas.

Pr. Nilson e Pr. Valdir

Pr. João e Pr. Amadeu

Direito De Pecar
Nunca me esquecerei do dia em que estava em um salão de beleza e um rapaz estava cortando o meu cabelo.
Estivemos conversando sobre muitos assuntos incluindo
sobre sua mãe, que era uma santa mulher, que freqüentava
uma igreja Assembléia de Deus. De repente, no meio da
conversa ele disse: A senhora sabe que sou gay? Minha
reação natural para um choque como este seria de pular da
cadeira e sair da sala no mesmo momento, ainda com o corte não terminado. Eu sou uma pessoa que acha que certo é
certo e errado é errado; preto é preto e branco é branco, e
não permitindo cinza no meio! Mas fiquei surpresa comigo
mesma naquela hora, porque Jesus encheu de amor o meu
coração em relação àquele rapaz. Ele me disse que adotou
este estilo de vida por causa de um padre que lhe acolhera
quando era criança. Eu disse em voz, calma e sincera: “Não,
eu não sabia, e também não gosto e nem aprovo, mas gosto
de você e Jesus te ama e quer te libertar desta vida.”
Eu tenho o que é chamado de “obesidade mórbida”.Esta
também é uma doença que está crescendo no mundo todo.
As pessoas que me amam e me conhecem me aceitam bem
como eu sou. Elas sabem que devido a problemas de saúde
tenho lutado com este problema desde os cinco anos de idade. Outras pessoas, porém, pensam que todos os obesos
são gulosos e sem disciplina, sentindo-se intimidadas na
presença de pessoas gordas e até mesmo altas ou grandes
demais. Existe muita discriminação quanto a pessoas aleijadas, carecas, cegas, crianças e adultos excepcionais ou
fisicamente debilitados.
Qual é a diferença entre estes males e o ser gay? Eu
pelo menos nunca tentei me convencer de que ser gorda é
uma boa escolha de vida. Alguns homens de vontade própria raspam suas cabeças como homenagem ao seu ídolo
Ronaldinho. Outros pra melhorar a aparência, fazem transplante. Que bom para eles. Fico contente.
Nunca vi um paraplégico fazer demonstração em público
de sua invalidez para outros ou uma pessoa provocar um
acidente que lhe quebraria a espinha ou a coluna, deixandoo em uma cadeira de rodas para sempre. Concordo que é
ridículo e de muito mau gosto falar de tal coisa, por isso,
desde já quero pedir desculpas a qualquer um que se ofendeu com isto. Mas duas pessoas do mesmo sexo se beijando em público ou tendo relações sexuais dentro dos banheiros do shopping é bem diferente. Eu tenho os meus direitos,
mas existem regras e boas maneiras e comportamento que
devem se aplicar a todos os estilos de vida. Eu estou consciente que num ônibus ou avião vou incomodar a pessoa
que está ao meu lado.A solução é comprar duas poltronas
para me assentar, ou pedir em um avião um assento na ala
onde não há outros passageiros. Só porque uma pessoa tem
direitos não quer dizer que pode forçar aos outros a agüentar sua falta de educação.
Meu pai fumava desde os seus 12 anos de idade, até
que teve um enfarte aos 55 anos. Quando o médico disse a
ele “chega de fumar se você quiser viver”, ele finalmente
parou.Pessoas, especialmente mulheres que fumam, sabem
que o câncer de útero de ovários e pulmões ocorrem principalmente em fumantes. Estes deveriam colocar um cartaz
na testa dizendo: “Sou Idiota. Quero ter câncer!”
Concordo também que uma pessoa obesa deve fazer o
mesmo se não se comprometer a parar de comer doces. Se
o sapato lhe cabe, então ande nele! Não vou aceitar o direito
dos gays. Não vou ficar num elevador ou restaurante com
fumantes jogando seu mau hálito e fumaça sobre mim ... e
nem você deve.
Os gays se escondiam para viver seu estilo de vida (João
3:19). Se não levantarmos nossas vozes contra o pecado,
ai de nossos netos no futuro. Nunca fui a shopping de biquíni e nunca fui à praia de pijama ou roupa de gala. Cada coisa
no seu lugar. Não devemos permitir o abuso de qualquer
coisa que se nomeia como “direito”. Ame o pecador mas não
dê apoio ao pecado.
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SÃO PAULO
• GuarulhosO Pr. Valdir Ramos, da Primeira Igreja
Batista Biblica Vila Nova Cumbica, começou
o novo ano com um novo projeto para a Igreja que está com a reforma do templo em andamento. O novo projeto de trabalho envolve
grupos de Comunhão e trabalhos especiais
com crianças e jovens. O projeto é abrangente
mas o desafio com certeza engrandece o
nome do Senhor. Os endereços: Avenida
Nova Cumbica, 25 – CEP-07231-000
Guarulhos-SP. Telefones (11) 6446-2027 e
6463-2012.
• S.J. do Rio Preto
No dia 14 de fevereiro a Igreja Batista Independente em São José do Rio Preto sob a
liderança do Pr. Charles Waughn hospederá
o SETRO/2004 da Associação Juvenil
OANSE do Brasil. O preletor será o Pr. John
Swedberg, presidente do OANSE. Contatos:
(17) 227-7830, e 226-2628. O Setro acontecerá, também no dia 6 de março em ManausAM e dia 13 na região de Campinas-SP.
• Serra Negra
Dias 2 a 6 de agosto de 2004 acontecerá
o Décimo Quarto Congresso Nacional da
APEC-Aliança Pró-Evangelização das Crianças no Hotel Fazenda Vale do Sol em Serra
Negra. O tema será: “Abençoando Amigos da
APEC” e contará com dez seminários e seis
oficinas.Para maiores informações (11) 55746633, Fax (11) 5573-9510, E-mail:congresso
@ apec.com.br, ou pelo correio: Caixa Postal
20.244-CEP-04035-040-São Paulo-SP.
• Ribeirão Preto
A Missão Rocha Eterna, Ministério em Prisões, com sede em Ribeirão Preto estará realizando dias 9 a 11 de agosto de 2004 a Segunda Conferência. Reserve a data, pois em
breve maiores informações serão divulgadas.
Um dos preletores será o presidente da Rocha Eterna nos Estados Unidos, Dr. Ron
Gearis.
• São Paulo
No dia 02 de março terá início o Curso
Anual de Missões Judaicas ministrado pela
Missão Brasileira Messiânica na Rua
Loefgreen, 1267/79, quarto andar, nas dependências da Igreja Batista Esperança, ao lado
a estação Santa Cruz do metrô. O término do
curso será dia 30 de novembro e as aulas
ministradas toda terça e quinta das 20 h 00
às 22 h 10. As matérias do curso são: Súmula
Judaica, Mordomia das Épocas, Profecias
Messiânicas e Romanos. Há apenas 60 vagas. Contatos: E-mail: cmj@ mbm-sp.com.br,
telefone (11) 5574-8438 (Fábio Amarante), Rua
Domingos de Morais, 2102 – Conj.15- Vila
Mariana. No dia 13 de dezembro de 2003 aconteceu o Culto de Ação de Graças e a Entrega
dos Certificados aos formandos do Curso de
Missões Judaicas e de Escatologia. A solenidade teve lugar no Templo Batista de
Indianópolis.

• Taubaté
Nos dias 18 a 21 de março de 2004 a Igreja
Batista Bíblica Betel em Taubaté, sob a liderança do Pr. Manoel Cruz estará realizando
uma série de conferências evangelísticas em
comemoração ao seu décimo quarto aniversário de organização.Os preletores serão: Pr.
Carmo Rosa da Primeira Igreja Batista em Vila
Espanhola, São Paulo-SP e Pr. Esdras Moreno Pintor da Igreja Batista Bíblica em Santa
Branca-SP.
CEARÁ
• Fortaleza
Cartas difamatórias estão sendo espalhadas nas igrejas, e organizações, acerca do
Pr. José Barbosa de Sena Neto, missionário
da Primeira Igreja Batista Bíblica de Fortaleza-CE.Caso você tenha recebido tais cartas
pelo correio ou pela Internet, favor entrar em
contato com o Pr. Elísio Pires Simões, que é
o pastor do missionário Pr. José Barbosa
Neto. Endereços: Rua da Saudade, 206 –
Moura Brasil-CEP-60.010-200-Fortaleza-CE,
E-mail: elisiosimoes @ yahoo.com.br, telefone (0xx85) 253-4756.
PERNAMBUCO
• Recife
Com todas as vagas preenchidas, o Terceiro Seminário da AAI- Associação de Auxílio às Igrejas realizado em Recife, alcançou
os seus objetivos. Na ocasião, foi eleita a
nova Diretoria da entidade para o exercício
2004/2005: Presidente, Pr. Gary James
Tomberlin; Vice, Dr. Joel Alves de Sousa
Júnior; Tesoureiros, Lúcia Maria de Castro
Alves de Sousa e Janet Ann Tomberlin; Secretárias, Neusa Rosa Novais Barros e Lílian
de Souza Cano. O quarto seminário da AAI
deverá acontecer no segundo semestre de
2005 com data e local a ser definido.
RIO GRANDE DO NORTE
• Mossoró
No dia primeiro de março de 2004 terá início as aulas do primeiro ano do Seminário Teológico McClanahan (SETEM), uma instituição de ensino da Igreja Batista Regular da Fé,
com sede em Mossoró-RN.O SETEM oferece 3 cursos: Bíblico Geral (2 anos) Educação Cristã (3 anos) e Pastoral (4 anos). Para
maiores informações: E-mail:ibrfe @
oul.com.br Fone/Fax (0xx84) 312-2699 e 3126489, Rua José de Souza 207, Alto de São
Manoel,CEP-59625-150- Mossoró-RN.
SANTA CATARINA
• Joinville
Segundo informações do pastor Phillip
Ronald Allen, o seu filho, missionário James
Allen deverá retornar ao Brasil no próximo dia
29 de março de 2004 com seus filhos Mathews
e Priscilla e a esposa Soraia. Pr. James terminou o tratamento de quimioterapia dia 25 de
novembro de 2003 e os médicos atestam que
ele está completamente curado. Ao retornar ao
Brasil, dará continuidade ao trabalho de implantação da igreja em Joinville – SC.

Luiz J. Gintner -luizgintner@bol.com.br

Você Sabia Que O Menor
Jornal Do Mundo É Brasileiro?
O minúsculo jornal VOSSA SENHORIA com somente 2,5cm por 3,5cm, editado
na cidade mineira de
Divinópolis é segundo o
“Guiness Book”, o menor jornal do mundo, com certificado recebido diretamente de
Londres. Foi fundado em
1935 por Leônidas Schwindt
na antiga cidade de Goiás,
na época capital do Estado
de Goiás. Passou por várias
cidades mineiras e desde
1985 é editado na próspera
Divinópolis, sob a direção de
Dolores Nunes Schwindt, fi-

lha do fundador. Sua tiragem
é de 5mil exemplares bilíngüe
(português e inglês) inclusive
com uma edição um pouco
maior de 5 cm por 6,5 cm que
são enviados para todo o Brasil e até para o exterior. Os
assuntos abordados são notícias, política e informações
gerais. Como num grande jornal, até anúncios são publicados.
Entre os seis colaboradores encontra-se o escritor Luiz
J. Gintner, cujos “mini-artigos”
sobre lingüística, história e
curiosidades bíblicas são pu-

blicados regularmente. Para
fazer uma assinatura (que
custa somente R$ 15,00)
deste mini-jornal, basta escrever para “Jornal Vossa
Senhoria – Rua Minas Gerais, 1235 – CEP 35500-007Divinópolis-MG”.
Na Internet mais informações podem ser obtidas no
e n d e r e ç o :
www.vossasenhoria.com.br.
Entre os menores livros do
mundo encontram-se diversas edições da Bíblia, do
Novo Testamento e dos
Evangelhos.

A Cruz De Hitler
Erwin Lutzer
Onde estava a
Igreja de Cristo
quando Seis milhões de judeus
foram mortos por
ordem e Hitler?
Decorridos vários
anos do término
da Segunda Guerra Mundial essa
pergunta ainda requer uma resposta satisfatória.Em
“A Cruz de Hitler”,
o teólogo Erwin Lutzer examina as lições
que podem ser extraídas desse episódio
histórico.
Editora Vida
Rua Júlio de Castilhos, 280
03059-000-São Paulo-SP
Tel. (11) 6096-6814
www.editoravida.com.br

Missões – O Desafio Continua
Ronaldo Lidório
O autor foi missionário durante
vários anos entre
os “Konkombas”,
no oeste africano.
Atualmente trabalha entre os índios na região
amazônica.Neste
livro ele
compartilha
conosco suas extraordinárias experiências, ao
mesmo tempo em que propõe uma reflexão acerca da atuação missionária da
igreja nos dias atuais.
Editora Betânia
Caixa Postal 5010
31611-970-Venda Nova-MG
Pedidos:0800-991822 ou 0800-311822
Tel (21) 2233-5144
Fax (21) 2263-4338

E-Mail de Deus Para os Jovens
Claire & Curt Cloninger
Você recebeu um e-mail! Carregado de
incentivo e certeza,cada e-mail ajudará
você a encarar
as questões reais da vida.
Você se sentirá
amado e valorizado, importante e único, significativo
e
compreendido.
Ainda que a
vida não seja
perfeita.Deus
ama você e deseja
ajudar.
Descubra
o
quanto isso é verdade!
Editora Hagnos
Rua Belarmino Cardoso
de Andrade, 108
04.809.270-São Paulo-SP
Fone/Fax (11)5668-5668
E-mail:hagnos@hagnos.com.Br
www.hagnos.com.br

Religião, A Segunda Maior
Praga da Humanidade
J.Alvacir Campos
Todas as religiões, sociedades secretas
ou abertas, fraternidades, organizações filosóficas, sociais, etc.. sem exceção, tiveram ou
têm um líder.Todas
foram criadas por
um homem ou homens, e qual é o homem que não é falho?
Existe ou já existiu
algum homem que
saiba Tudo, que não
tenha nada para aprender?
Pedidos e Contatos:
Ótica Cristã Nissi ltda
Av. Pres. Vargas, 633
Sobreloja 108-Centro
20.071.004 - Rio de Janeiro - RJ
Telefax (21) 2224-2435

O Futuro do povo Escolhido
Norbert Lieth
Este livro trata da nação de
Israel no final
dos tempos.
Mateus 24 e
25
tratam,
principalmente, da situação
de Israel na
Grande Tribulação, dos últimos
sete
anos Imediatamente anteriores à volta
visível de Cristo. Nesse texto Ele não
fala de sua Igreja, mas do povo judeu.
Actual Edições
Caixa Postal 1688
90.001-970-Porto Alegre-RS
Tel/fax (51) 3241-5050 e 3249-7385.
E-mail:pedidos@chamada.com.br
www.chamada.com.br

Religião Não Se Discuti!
Quem Disse?
Autores Diversos
A religião faz parte da história do
homem. Desde os
tempos mais remotos, o homem
cultua. Novas expressões religiosas surgem, a
cada dia, sendo
que muitas delas
estão mescladas
com elementos
das mais diferentes matrizes religiosas. Tal cenário comprova a complexidade que envolve a prática da espiritualidade no mundo atual.
Esta revista da Didaquê propõe a discussão em 13 lições.
Didaquê
Caixa Postal 22
36970-000-Manhumirim-MG
Telefax (33) 3341-1572
E-mail:didaque@solf-hard.com.br
www.didaque.com

TRADUÇÕES
Faço 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 Etiming –
Escola de Tradutores e Intérpretes de Minas Gerais.
Tradução de livros, artigos,mensagens, etc.
CONTATOS: Rua:Edson Barbosa Resende,265 - fundos - Vila Esteves
CEP 36.700-000 Leopoldina-MG. Telefones (0xx32) 3441-5221- Rute 3449-6099Mírian - E-mail:rute@uai.com.br
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O Arado De Deus
Pr. José Barbosa de Sena Neto
pr.barbosaneto@bol.com.br

Um arado pode estar num campo bem fértil mas, se não conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia”
tiver alguém que o conduza, permanecerá inerte. O arado (Mateus 20.12).
de Deus desafia-nos a usá-lo neste mundo para abrir sulSaibam, meus queridos: o dia de trabalho bíblico
cos onde seja lançada a preciosa semente do Evangelho. simboliza a vida humana. Uns foram chamados no prinQuando o arado começa a fender o terreno, as ervas cípio da sua existência, outros na juventude, outros ao
daninhas ficam expostas aos raios solares. Animais bra- meio dia ou ao entardecer. Têm igual salário tanto os
vios fogem ao serem descobertos seus covis. Os répteis que serviram a Deus desde a juventude como os que
vêm à superfície do terreno. O arado de Deus derruba to- foram chamados na velhice! Deus não mede as coidas as fronteiras nacionais. Não haverá mais muralhas sas pela quantidade ou pelo tempo, mas pelo esforço
nem cortinas de ferro.
despendido. Não olha apenas para o trabalho realizaO arado de Deus penetra em todos os terrenos. Na pa- do, mas ao amor com que se cumpre a vontade do Serábola do Semeador, o Senhor Jesus disse que a semen- nhor!
te caíra em diferentes terrenos: “à beira do caminhos” , “em
“A seára é realmente grande, mas poucos os ceifeiterreno pedregoso” , “entre espinhos” e “em boa terra” ros” (Mateus 9.37). A falta de obreiros é premente. O
(Mateus 13.4,5, 7 e 8).
Senhor Deus disse a Isaías: “A quem enviarei, e quem
Será então nosso dever semear sem olhar a qualida- há de ir por nós?”(6.8). Há campos lavrados prontos para
de do terreno. Pegar o arado e seguir em frente. Quem a sementeira, mas escasseiam os operários do campo!
olhar para trás arrisca-se a fazer sulcos tortos. Será um Muitas regiões do nosso País estão a espera de semeaobreiro cujo trabalho não é dígno do reino dos céus.
dores. O inimigo procura semear joio onde falta a vigiA Bíblia menciona aquilo que leva a olhar para trás. Na lância.
parábola dos convidados para as bodas (Mateus 22. 1-14),
Perante tal necessidade, você não pode continuar ino rei disse que tudo estava pronto, porém, os convidados diferente ao clamor dos campos. Não basta ser ouvinte,
tardavam em chegar. Enviou os servos a chamá-los, mas permanecer comodamente sentado nos bancos do templo,
foi inútil. Todos eles se desculparam. Alguns viraram-se semanalmente. Faça a sua parte. Se dispondo a ir, orancontra os servos, maltrataram-nos e mataram-nos. Em do ou ajudando a sustentar aqueles que estão indo para
Lucas 14.18-20 são apresentadas diversas desculpas: : E a linha de frente, com o seu voto de oferta missionária de
promessa de fé, pois este é o
todos à uma começaram a escusarmétodo que Paulo usava entre
se. Disse-lhe o primeiro: comprei um
as igrejas e Deus abençoava.
campo, e importa ir vê-lo; rogo-te que
Paulo diz: “Pois segundo as
me hajas por escusado. E outro dissuas posses ( o que eu messe: comprei cinco juntas de bois, e
mo testifico), e ainda acima
vou experimentá-los; rogo-te que me
delas, deram voluntariamenhajas por escusado. E outro disse:
te”... “E não somente fizeram
casei, e portanto não posso ir”. As
como nós esperávamos, mas
desculpas em si nem sempre são
a si mesmo se deram primeimás. Mas não devem comprometer o
ramente ao Senhor, e depois a
primeiro lugar que pertence exclusinós, pela vontade de Deus” ...
vamente ao reino de Deus e à Sua
“Não digo isto como quem
justiça (Mateus 6.33).
manda, mas para provar, pelo
O trabalho requer força de vontazelo
dos outros, a sinceridade
de: “Ninguém que lança mão do arado
vosso
amor”... Pois já
do e olha para trás, é apto para o reiconhecestes a graça de nosso
no de Deus”(Lucas 9.62). E Jesus
Senhor Jesus Cristo, que, sennovamente declara: “Muitos me dirão
do rico, por amor de vós se fez
naquele dia: Senhor, Senhor, não
pobre, para que pela sua poprofetizamos nós em teu nome? E em
breza vos tornásseis ricos... (II
teu nome não expulsamos demônios?
Cor. 8.3,5,8 e 9). E ele diz
E em teu nome não fizemos muitas
mais: “E digo isto: Que o que
maravilhas? E então lhes direi abersemeia pouco, pouco também
tamente: nunca vos conheci; apartaiceifará, e o que semeia com
vos de mim, vós que praticais a
fartura, com fartura também
iniqüidade”(Mateus 7.22-23).
ceifará. Cada um contribua
Neste quadro é fácil entrarem proPr. José Barbosa S. Neto
segundo propôs no seu corafetas, homens de autoridade e até
com poder milagroso. Vigiemos para não sermos surpre- ção, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama
endidos, queridos e amados irmãos que labutamos na obra ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em
do Senhor!
O arado de Deus trabalha todo o dia. Você deve tra- tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra”...
balhar desde o romper do dia do seu compromisso com “Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão
Deus até ao pôr-do-sol da sua existência. Jesus contou para o alimento, também multiplicará a vossa semenainda a parábola do pai de família que saiu a assalariar teira, e aumentará os frutos da vossa justiça” (II Cor.
trabalhadores para a sua vinha. Enviou-os a diversas 9.6,7,8 e 10).
Faça a sua parte. Pegue com mão firma o arado de
horas do dia, ao amanhecer, às nove, ao meio dia e à
tarde. Perto da noite a todos mandou pagar por igual. Deus. Faça a sua parte, lance-se pela fé neste projeto do
Então alguns jornaleiros começaram a murmurar: “Estes Senhor e deixe com Ele o suprimento e os resultados e,
derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualaste com certeza, Ele “suprirá todas as vossas necessidades
segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus”
(Filipenses 4.19).

Conferências
Missionárias

Fazendo A Vontade De Deus
Desde os nove anos de idade,
Myrian de Faria (23) vive sob a graça de Deus. Por ter se convertido e
crescido em uma igreja missionária,
seu contato com as diversas áreas
de missões foi uma constante e, por
isso, ainda bem cedo, dedicou sua
vida para servir ao Senhor na obra
missionária.
Sem saber exatamente qual seria seu envolvimento na obra do
Senhor, Myriam fez o curso de Auxiliar de Enfermagem e depois cursou teologia no Insituto Batista
Ebenézer em Ribeirão Preto-SP. No
último ano do curso de teologia
aconteceu a definição do ministério;
Missionária
Myriam decidiu que ingressaria na
Missão Asas de Socorro. Em julho
Myrian de Faria
de 2003 conheceu a sede da missão e definiu os últimos detalhes.
No dia 26 de janeiro de 2004, partiu para Anápolis-GO para
trabalhar no Projeto AMDE - Assistência Médica, Dentária e
Evangelística, com trabalhos em diversas regiões, principalmente no Norte do Brasil.
A Missão Asas de Socorro foi fundada em 1959 com a chegada de dois pilotos missionários que vieram para o Brasil e compraram um avião acidentado o qual foi reformado no quintal de
suas casas e, juntamente com outros pilotos brasileiros organizaram a missão que tem como objetivo, apoiar as igrejas brasileiras
através da aviação missionária promovendo mobilidade e comunicação para missionários que trabalham em lugares isolados e
desprovidos de acesso terrestre e fluvial.
Myriam de Faria é membro da Igreja Batista Independente de
São Joaquim da Barra - SP, liderada pelo Pr. Fernando César
Martins. Para contatos com o pastor (0xx16) 3818-0651 e para
contatos com a missionária (0xx62) 314-1133.

Fotos Notícias

A foto mostra, à frente, O Pr. Daniel Bertoluzzi, a esposa
Maria Helena M. Bertolozzi e o filho caçula, Daniel (4). O
casal tem outro filho, Vinícios (18). Ao fundo, irmãos da
Igreja Batista Fundamental de São Sepé-RS. O trabalho é
novo e conta com as orações dos irmãos em todo o Brasil.
Para contatos: Rua Otávio Brites da Motta, 163 – Bairro
Vargas, CEP 97.340-000- São Sepé-RS, telefone 233-2620.

A foto mostra, no extremo esquerdo, o pastor Elísio Pires dos
Santos e o Diácono Francisco Gomes e no extremo direito, o
Pr. José Barbosa de Sena Neto. Os demais são onze novos
irmãos que foram batizados no dia 4 de janeiro de 2004 sob a
autoridade da Primeira Igreja Batista Bíblica de Fortaleza-CE.O
batismo foi ministrado às 7h 30 da manhã no Rio Tabapuá,
distrito de Caucaia, integrante da Grande Fortaleza.

Divulgação de
Projetos Missionários

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

A foto mostra, da esquerda para a direita, atrás: Everton, Marcos
René, Cleber, Ivo,Gilnei, José Antonio e Diones. Na mesma ordem,
à frente: Liliane, Maria Aparecida, Deise, Kalissandra, Kaliandra,
Meire, Tathiane e Marília. São os formandos de 2003 do Instituto
Bíblico Maranata de Marilândia do Sul – PR, dos cursos de
Bacharel em Teologia, Médio em Teologia e Básico em Teologia.
A formatura aconteceu no dia 6 de dezembro último.
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Línguas Originais no Seminário
“Isso é grego para mim!”

não tem condições de avaliar os novos enunciados teológicos que vão
Durante a época do Renascimento
sempre aparecendo e solapando a fé
os cientistas e filósofos mistificaram o
de muitos. “Se forem destruídos os
estudo do grego como língua de difícil
fundamentos, que poderá fazer o jusacesso, pois praticamente todos os doto?” Sl. 11:3
cumentos científicos anteriores estaA maioria fica à mercê dos “intérvam escritos em grego, inclusive o
pretes”, e quando esses se corrompem
Novo Testamento. As traduções eram
e são levados pelas novas correntes
mal feitas, e quem não sabia o grego
teológicas ou pela moda do dia, os que
ficava à mercê dos “tradutores e intéros seguem ficam sem condições de
pretes”. Isso fez com que os cientistas
permanecerem firmes naquilo que crie filósofos sentissem aversão pela línam ser o certo e mudam também.
gua grega, que passaram a produzir
Jesus condenou justamente os
jargões contra a língua, fazendo com
mestres e doutores judeus de sua
que todos se assustassem ao ouvir faépoca por não conhecerem as Escrilar no grego. Com o passar do tempo
turas.
as pessoas perderam o interesse pelo
A maior parte das heresias da hisestudo da língua grega e o fantasma da
tória surgiram em razão do estudo
dificuldade permanece até hoje, o que
deficiente das Escrituras, e isso já
dificulta a aprendizagem.
acontecia nos dias de Jesus.
Atualmente é necessário não só
A Bíblia diz que o obreiro deve maPr. Mauro Régis da Silva
acabar com o mito contra o estudo do
nejar bem a Palavra da verdade. No
grego, como também enfatizar a necesoriginal, esta expressão é oriunda da
sidade do estudo das línguas originais nos Seminários.
palavra ORTHOTOMEO: uma palavra rica e difícil de traÉ de grande utilidade ter acesso à pesquisa das lín- duzir. Na Septuaginta ela é usada em Prov. 3:6 e 11:5 com
guas originais pois amplia o entendimento da Palavra de respeito abrir um caminho reto = ORTHOS. Ela traz a idéia
Deus e contribui para que a interpretação bíblica não seja também de cortar ou dividir = TEMNO. As traduções geralbaseada no empirismo (cada um fala do texto conforme a mente sugeridas são: “guiar por uma estrada reta”; “ensisua própria experiência – e a experiência muda conforme nar corretamente”; “expor de maneira sadia”; “ pregar deso tempo) pois as Escrituras não dão margem a isso.
temidamente”; “ dividir ou dispensar corretamente”; “maPrecisamos urgente de um avivamento de interesse pe- nejar bem”.
las Escrituras e pela exposição bíblica. A falta de estudo
O Salmo 23 além de nos consolar e nos ensinar tantas
profundo da Palavra de Deus produz um cristianismo vul- coisas importantes, revela também o perfil e as qualidanerável a falsos mestres e a falsos ensinos.
des do pastor que Deus aprova, entre elas quero destacar
Muitos enfatizam a prática, mas se esquecem de que o a de Guia: “a águas tranqüilas”; “ pelas veredas da justiconhecimento sólido da Palavra de Deus é a base de toda ça” ou caminho reto. O pastor é o guia do povo de Deus, e
prática correta.
para tanto, é necessário que ele conheça bem o caminho
A depreciação das línguas originais, do estudo pro- para não conduzir o povo à destruição.
fundo das Escrituras e da exposição bíblica, tem resulOs líderes do povo de Deus devem dar o melhor de si
tado numa grande defasagem na qualidade de novos mesmos no estudo das Escrituras para que possam guiar
líderes que, mesmo sendo pessoas firmes e sinceras, o povo de Deus no caminho reto.

Maranata De Cristo Rei, 29 Anos
Nos dias 30 a 31 de janeiro e primeiro de fevereiro de 2004, a Igreja Batista
Maranata Independente em
Cristo Rei, Várzea GrandeMT realizou uma série de
conferências em comemoração ao seu vigésimo nono
aniversário de organização.
O tema das conferências foi
“Desperta Igreja, Para
Anunciar o Reino de Deus”
e os preletores foram os
pastores:John C. Raehl,

William J. Cruz e Antonio
Duarte .
A Igreja foi fundada pelo
missionário
Robert
Doolittlle em 1975 e, ao longo de seus 29 anos de existência teve em sua liderança, o irmão Israel e Oliveira
e os pastores: Paulo
Castelan, Pedro Doolittlle e
Paulo Ricardo Gonçalves.
Desde julho de 2002 está
sob a liderança do irmão
Antonio Geraldo Pinto, que

Da esquerda para a direita:
Simária, André (5), Tiago (2) e Antonio

era membro da Igreja Batista Maranata em Santo Antonio de Leverger-MT.
Antonio Geraldo é casado com Simária, com quem
tem dois filhos:André(5) e
Tiago (2).É professor de
música, graduado pela Universidade Federal de Mato
Grosso e está fazendo especialização em arte e educação. Tem dois anos de
estudos em seminário e
pretende terminar o bacharelado
em
teologia.
Vocacionado para a música,
o irmão Antonio Geraldo
tem servido ao Senhor
como músico e como pregador da Palavra de Deus;
A igreja está firmando-se
na fé e crescendo pela graça de Deus. Tem havido
novas conversões e novos
batismos têm sido realizados. No dia 7 de dezembro
de 2003 quatro novos irmãos foram batizados pelos
pastores John Raehl e
Robert Doolittlle na Estân-

cia Maranata. Depois desse
batismo mais três novos irmãos fizeram decisão: o
casal
Kelerson
e
Claudimary e o Edson. Em
breve deverá ser realizado
novo batismo.
No programa e missões a
igreja está enviando o casal
Bonfilio e Rosângela com os
filhos, Misael, Isaque e
Bonfilio Jr que estarão trabalhando na evangelização dos
povos indígenas. Atualmente estão no Instituto Bíblico
Peniel em Jacutinga-MG.
O bairro Cristo Rei em
Várzea Grande, onde a
igreja está localizada, tem
uma população estimada
em oitenta mil pessoas. O
irmão Antonio Geraldo está
montando uma estratégia
para alcançar todo o bairro
em 2004. Para contatos:
Rua Álvaro de Oliveira,
1495 - Cristo Rei-CEP78.118.110-Várzea Grande
– M T, ou pelo telefone
(0xx65) 685-0880.

Igreja Organizada Busca Pastor
No dia 11 de novembro de
2001, os missionários norteamericanos Kyron e John
Horton organizaram a Igreja
Batista Independente em
Benevides-PA, há 20 quilômetros da capital, Belém. O trabalho foi iniciado em 1996.
Os irmãos Horton são filhos do, também missionário,
Bill Horton, que trabalha no
Norte do Brasil desde 1974 na
implantação de igrejas.
Desde a sua organização,
com 43 membros, a igreja tem
crescido numérica e espiritu-

almente. É uma igreja
missionária que participa atualmente de sete projetos através da Promessa de Fé, sendo que um dos missionários
apoiados foi enviado pela própria igreja.
Na parte física, a igreja
tem uma ampla propriedade,
um tempo construído, com
batistério, escritório, salas
para E.B.D e banheiro. Na
freqüência aos cultos dominicais, o número oscila entre 75 e 85, mais os visitantes.

Os missionários em oração, juntamente com os
membros, percebem que
está chegando a hora da igreja assumir um pastor brasileiro de tempo integral, pois
já se constitui em uma igreja
autônoma. É auto-governada, auto reprodutora e auto
sustentada. O povo está preparado para a saída dos missionários e ansiosos para iniciarem a nova fase na vida
da igreja.
A oração, tanto da igreja
como dos missionários é para

que o Senhor conduza a um
pastor segundo o Seu coração. Alguém que seja aprovado.
Deus está operando nas
igrejas do Norte do Brasil,
principalmente no estado do
Pará e há grandes oportunidades e portas que se abrem. Os
interessados deverão entrar
em contato com o Pr. Kyron
Horton pela Caixa Postal 33CEP-67030-970-AnanindeuaPA ou pelos telefones (0xx91)
3724-1355- 8114-8348 e 81148458.

REFLEXÕES DOS
TEMPOS FINAIS
SOCIEDADES SECRETAS
As igrejas evangélicas começam a entender o quanto
as sociedades secretas como Maçonaria, Iluminados, Rosa
Cruz entre dezenas de outras, têm sido usadas para a formação de um Governo Mundial. Mas já é tarde! Sob o domínio dessas sociedades esotéricas estão organizações
consolidadas, como a ONU, Clube de Roma, Fundação
Rockfeller, Greenpeace,Rotary Club, FMI,FAO, UNESCO
entre outras. Na Sociedade Mundial, já se torna realidade
movimentos irreversíveis para a globalização através da
diminuição da força decisória dos governos de cada país.
A globalização é fato quase consumado.Na verdade ela começou bem antes de ter sido adotado o nome de
“globalização”. No século XX, três grandes movimentos foram coordenados pelo governo mundial que visava a
globalização: A Revolução Bolchevique de 1917, forçado
pela Revolução Maoísta na China em 1949; o segundo foi a
contra-revolução nazi-fascista, reação ultra-direitista contra o projeto de extrema esquerda comunista. A segunda
guerra mundial botou ordem na casa dividindo o mundo em
Ocidental e Oriental para que o terceiro movimento fosse
iniciado: o Projeto Liberal- Capitalista hoje conhecido por
Neoliberalismo e que é manobrado por países anglosaxões,Grã-Bretanha e EUA. Hoje, as Sociedades Secretas perderam a força, pois os bastidores já têm outros meios para obter informações.

TECNOLOGIA APOCALÍPTICA
Rastreamento monitorado 24 horas por dia já é realidade; tanto para objetos inanimados como para seres vivos.
O biochip, dispositivo do tamanho de um grão de arroz que
pode ser implantado sob a pele já está prestes a ser
comercializado no mercado mundial.Apesar de ainda ter um
custo muito elevado, já existe uma fila de espera de quase
três mil brasileiros interessados em ser monitorados via
satélite.Trata-se do PLD (Personal Location Device, ou Dispositivo de localização pessoal) produzido pela empresa
americana Applied Digital Solutions (www.adesc.com). Para
ver a repercussão desse invento científico no meio evangélico acesse o site de busca www.google.com.br e digite
as palavras “chip marca besta”.

SERES EXTRATERRESTRES
O astrônomo Dan Werthimer passou 28 anos de sua
vida imerso na busca de inteligência extraterrestre no programa Search for Extraterrestrial Intelligence – SETI e disse, categoricamente e decepcionado:”Ainda não capturei
nenhum”. Os estudos dispõem de um volume monstruoso
de dados- incontáveis terabytes (bilhões de bytes), virtualmente todos sem sentido, inclusive quatro anos de gravações de sinais de rádio aleatórios, registrados pelo gigantesco radiotelescópio de 305 metros de diâmetro em Arecibo
(Porto Rico). Mais de quatro milhões de pessoas têm dedicado tempo nos seus computadores processando essas
informações em busca de um só fragmento lógico, mas até
agora tudo é zero. Nada se conseguiu sobre seres extraterrestres!
Qual é a força que move pessoas inteligentes a acreditarem em seres extraterrestres? Trata-se de uma fé motivada pela rejeição do plano de Deus revelado na Bíblia (I
Co 1:20). Satanás, príncipe da potestade do ar está atento
e, com certeza, após o desaparecimento misterioso dos
crentes deste planeta, vai fazer uso desta crença para assumir o controle total do planeta.

COMO SE GOVERNA O MUNDO
Para governar as
pessoas hoje, é necessário enganá-las. As
pessoas gostam do engano porque estão habituadas a serem enganadas. Em 2003, os EUA
acabaram com o regime
de Saddan Hussein no
Iraque levando o país ao
caos. Diante da imprensa, os porta-vozes governamentais dão explicações confusas, contraditórias e tudo fica
bem, pois os fatos se
sucedem e o povo esquece logo. Donald
Rumsfeld, Secretário de
Defesa dos EUA repreDONALD RUMSFELD
sentante do governo do
Secretário da Defesa dos EUA
Presidente George W
Bush, ganhou, em 2003 o prêmio Foot in Mouth, dado para a
declaração mais confusa feita por uma personalidade. A declaração, literalmente traduzida, é a seguinte:
“Relatórios que dizem que alguma coisa não aconteceu são interessantes porque, como sabemos, existem
coisas sabidas que sabemos; existem coisas que sabemos que sabemos.Também sabemos que existem coisas
desconhecidas que desconhecemos, ou seja, aquelas que
não sabemos que não sabemos”.

