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Acabando com a Liberdade em Nome da Liberdade
“A pior forma de governo é a democracia, mas ela é a melhor que temos.” (Winston Churchill)
Depois que eu me converti, em 1967, ouvi
muitos pregadores dizendo que o mundo seria
dominado pelo Comunismo e que o Anticristo só
poderia chegar ao poder quando os comunistas
varressem todo o Ocidente com a força das armas. Houve muito sensacionalismo a ponto de
criar oportunidade para o deboche dos inimigos
da cruz de Cristo quando em 1990, após a queda do Muro de Berlim as Alemanhas divididas a
40 anos voltaram a se unir e Mikhail Gorbatchov
popularizou duas palavras de ordem que liquidaram com o comunismo da URSS: glasnost
(transparência) e perestroika (restruturação).
O comunismo anti-religião cedeu lugar ao capitalismo anticristão. O capitalismo é a favor da
globalização da religião que fará surgir um
ecumenismo assustador para os crentes que,
certamente, vão ficar de fora. O sistema comunista fracassou porque estava baseado na divisão dos bens. O capitalismo triunfou porque está
baseado no amor à concentração de dinheiro que
gera poder.
Peter Lalond afirmou em 1997 que a democracia é, sem dúvida, “o maior sistema de governo que já foi inventado pela humanidade” e
nós podemos acrescentar, agora, sete anos mais
tarde, que o sistema continua crescendo rumo à
globalização até entronizar o Anticristo.
Que significado profético tem esse fato para
nós? Quando examinamos as Escrituras, com
vistas a entender como serão os dias finais que
antecederão a revelação do Anticristo, após o
arrebatamento da Igreja, percebemos que será
um domínio pacífico, até certo ponto. O Anticristo
será amado e admirado no início do seu domínio
total, o que nos revela que ele não chegará ao
poder como resultado de uma guerra, mas como
um herói coroado por conquistas pacíficas. Não
é difícil imaginar o cenário quando se conhece o
poder da mídia de massa de hoje em dia. Não
será necessário muitos dias para que o mundo
se curve diante daquele que vai propiciar o que
todos estão buscando: PAZ!
Os componentes estão sendo alinhados e a
velocidade é cada vez maior. A geração que iniciou esse terceiro milênio será surpreendida com
os acontecimentos mundiais na política, na economia e, principalmente, nos meios religiosos. O
renascimento do Império Romano já está em
marcha a mais tempo do que se percebe.
O espírito do Anticristo já está em plena operação. No início de 2004 o Parlamento da França

Agende
Estes Eventos
DIA 10 DE ABRIL:
Reunião de Pastores e Obreiros
Pr. Francisco Holanda Moreira
(16) 3839-9044
Ituverava – SP
DIA 01 DE MAIO:
Culto de Ações de Graças pelos 20 anos
do Jornal de Apoio – Batatais – SP
Pregador: Pr. Rômulo Weden Ribeiro –
Londrina - PR
DIAS 3 A 7 DE MAIO:
Simpósio da AETBB
“Aconselhamento Bíblico”
Belo Horizonte – MG
Pr. Jairo Cárceres
DIA 10 DE JULHO:
Reunião de Pastores e Obreiros
Pr. Lorival Pedroso da Silva (16) 3821-1640
Orlândia – SP
DIAS 9 A 11 DE AGOSTO:
Conferência Rocha Eterna
Dr. Ron Gearis
Ribeirão Preto – SP
DIAS 6 A 9 DE SETEMBRO:
Congresso Batista Fundamentalista
Ribeirão Preto - SP

lei há 15 anos, desde 1989. Agora a proibição se aprofunda, pois
ninguém pode, nem ao menos
usar símbolos de sua fé em público.
O presidente francês
Jacques Chirac, a título de preservar a conquista de “separação entre Religião e Estado”
(Estado laico), está, na verdade, interferindo na liberdade religiosa ao estabelecer leis que
coíbem as religiões. O Estado
francês está, isto sim,
laicizando as pessoas ao restringir as manifestações de fé.
Ou seja, em nome da liberdade, acaba-se com a liberdade.
União Européia - Força econômica.
Não podemos perder de visNa foto, governantes europeus
ta um fato importante: O Império
Romano reavivado será na Europa, iniciando nas mesmas
fronteiras do Antigo Império para
dominar o mundo todo. O alvo
já está na mira: formar uma religião única onde não haverá espaço para os verdadeiros cristãos que terão que pagar com a
vida e bradar como bradavam os
nossos antecessores durante o
domínio do antigo Império Romano: “Agora, pois, ó Senhor,
olha para as suas ameaças, e
concede aos teus servos que
falem com toda a ousadia a tua
palavra... Porém, respondendo
Estados Unidos - Força política.
Pedro e os apóstolos, disseram:
Na foto, Bush e principais assessores
Mais importa obedecer a Deus
aprovou uma lei proibindo a expressão religiosa do que aos homens.” (At. 4:29; 5:29).
nas escolas públicas francesas (II Ts. 2:4-7). A
Na maioria dos países europeus já existem
nova lei proíbe, inclusive, o uso de símbolos reli- leis proibindo a pregação do Evangelho em lugagiosos nas escolas públicas francesas: cruzes res públicos, de trabalho, escolas. Tem havido
(catolicismo romano) véus (muçulmanos), denúncias e prisões para cristãos que quebrem
solidéus (judeus) ou camisas com textos bíblicos tais leis. E tudo isso é feito em nome do que? Da
(protestantes). A medida proíbe, inclusive, que os liberdade individual das pessoas! No caso da
alunos levem a Bíblia, Torá, Alcorão, ou qualquer França, a aprovação dessa nova lei que proíbe
outro livro religioso de uso pessoal para a escola. até o uso dos símbolos da fé, abrirá as portas
O evangelismo e proselitismo já são proibidos na para que a mesma proibição seja feita, também,
França, pois ameaçam a liberdade das pessoas nas empresas e outros locais. Isso nos lembra
e perturbam a ordem pública. Essa proibição já é da passagem bíblica onde lemos que o Anticristo

“se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora; de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo
parecer Deus” (II Ts. 2:4).
O presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, disse recentemente que “um país só vive numa
democracia com liberdade política, religiosa e sindical.” Realmente, a verdadeira democracia é aquela que respeita, inclusive, a liberdade religiosa. O
princípio de separação entre religião e Estado tem
a ver com o Estado em si, como governo, e não
com a sociedade e os indivíduos dentro da sociedade. Significa que o Estado deve se manter neutro, sendo-lhe vedado a possibilidade de beneficiar
qualquer credo religioso. A sua mentalidade não lhe
atribui o direito de impor a neutralidade aos cidadãos. Concordamos, por exemplo, que as repartições públicas, tais como, escolas, câmaras, congressos não devem adotar símbolos religiosos
como ocorre no Brasil onde a predominância do
catolicismo permite que símbolos católicos sejam
expostos nas paredes. Quem pode usar símbolos
de sua fé e propagá-la com toda liberdade, são os
indivíduos dentro do Estado.
Certamente, como cristãos, não teremos forças para lutar contra todas as leis injustas aprovadas nos parlamentos das nações, mas temos um
compromisso com a “Carta Magna” do Reino de
Deus, que é a Bíblia. Portanto, não nos importam
muito as leis, anti-religião, anti-Deus ou anti-cristãos. Nós devemos continuar pregando o Evangelho da Graça de Deus a toda criatura, inclusive a
Jacques Chirac, pois “é o poder de Deus para
salvação de todo aquele que crê” (Rm. 1:16).
Leis como esta da França, são passos bem
visíveis no processo de arranjo para que o mundo receba o Anticristo. O “mistério da injustiça”
(II Ts. 2:6-7) que já operava nos dias de Paulo,
está se intensificando à medida em que cresce
a apostasia dentro da Igreja de Cristo. A força
que detém o domínio total do Anticristo é o Espírito Santo que vive na Igreja de Cristo. Assim que
ela for tirada, nada mais o deterá.
O fato de a França aprovar uma lei que pode
ser o estopim que incendiará todo o mundo numa
ação anti-Deus não é novidade. Ali foi o berço
do Humanismo ateu. Quando a Igreja for arrebatada, o Senhor liberará sobre o planeta a “operação do erro” (II Ts. 2:11) e as mentiras do
Anticristo serão aceitas por todos!

Igreja Batista Independente em
Batatais Comemora 40 Anos
No dia 2 de abril de 1964 acontecia
L. Smith, Daniel Moore, Sean Lunday
a inauguração do templo da Igreja Bae Donald Lynn Leaf.
tista Independente em Batatais através
O primeiro local de culto da IBI em
do trabalho missionário do Pr. James
Batatais foi a garagem da residência
William Rose que havia chegado ao Brade um cirurgião dentista, Dr. João de
sil com a esposa Nancy e os filhos,
Paula Moraes, na Rua Duque de
Michael, Daniel e Sharon em 1962. A
Caxias, 110. Um ano depois, no dia 2
chegada em Batatais foi em 1963.
de abril de 1964, acontecia a inauguPr. Jaime foi um dos primeiros misração do templo onde a igreja congresionários da Baptist International
ga até os dias de hoje, na Rua José
Missions Inc, uma das maiores missões
Garibaldi, 32. Legalmente, a igreja foi
Batista Independente dos Estados Uniregistrada no dia dois de abril de 1968.
dos. Filiou-se à BIMI em 1961, depois
Nestes 40 anos de história, a IBI
de ter concluído seus estudos teológiem Batatais teve, além do fundador,
cos na Universidade Bob Jones e ter
mais 5 pastores: Clifford New (interisido consagrado pastor pela sua igreja
no), Domingos Avelino, Geraldo
local, a Igreja Batista Tabernáculo de
Majela Pupin, Dosoaldo Agnesini e o
Greenville, Carolina do Sul, EUA.
atual, Mauro Régis da Silva. No mesNo Brasil, o Pr. James Rose organimo período, outros pastores saíram
zou as igrejas em Batatais, Altinópolis e
desta igreja: Álvaro Augusto Pavan,
Na foto maior, o templo da IBI em Batatais na inauguração.
Ribeirão Preto. Fundou o Instituto Batista
Olair Sebastião Divino, Carlos Alberto
No detalhe, o atual pastor, Mauro Regis, a esposa Mirian
Ebenézer e, através da IBI em Ribeirão
Moraes e Antonio Majela Pupin. Entre
e os filhos Jônatas (8) e Natan (4).
fundou a IBI em Serrana – SP. Nesse peas mulheres, cinco se casaram com
ríodo de trabalho missionário aqui no Brasil nas- seria necessário outro para substituí-lo. A deci- pastores: Onira Avelino, Maria Vilani Pupin, Elza
ceu o quarto filho do casal Rose, Terrill Nathan, que são foi acertada, e a IBI em Batatais que este de Souza Divino, Selma Maria Pavan Agnesini e
hoje é pastor da IBI em Ribeirão Preto e procura ano comemora seus 40 anos, se tornou a pri- Agnes Ayres Fernandes Moraes.
desenvolver projetos para implantação de novas meira de muitas outras que foram iniciadas e fez
A comemoração dos 40 anos da igreja,
igrejas.
daquela região um celeiro de obreiros nacionais que deveria acontecer em maio foi antecipaA decisão de começar a igreja em Batatais com o apoio de tantos outros missionários, entre da para os dias 12 a 14 de março, para coinfoi tomada pelo Pr. James quando soube do frio eles John L. Benson, Bobby Powell, Kirk Hickok, cidir com a vinda ao Brasil do Pr. James W.
assassinato de um pastor evangélico naquela ci- Delbert Canright, Lanny G. Wood, Daniel Rose que deverá ser o pregador das confedade. Se o inimigo havia eliminado um pregador, Jonhson, Melvin Vaughn, Paul Pritchard, Robert rências.
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E Satanás?
“Não faço as coisas
acontecerem. Só
preparo o palco. Você
manipula as cordas”

Fundado em Abril de 1984

EXPEDIENTE

Não vivemos dias comuns. Satanás, melhor do
que a maioria dos crentes,
sabe que a cada dia que
passa, menos tempo lhe
resta para alcançar os
seus propósitos e sabe
que o seu fim já está determinado no Lago de
Fogo, pois Jesus já o derrotou. Por saber do pouco
tempo que tem, Satanás e
todos os seus principados
e potestades agem em todas as frentes possíveis. É
claro que o nosso Deus é
soberano e o inimigo de
nossas almas está restrito devido à soberania de
Deus. Mas este fato não
diminui o grande perigo
que nos cerca e, por isso,
continua atual o alerta do
apóstolo Pedro: “Sede
sóbrios; vigiai; porque o
diabo, vosso adversário,
a n d a e m d e r r e d o r,
bramando como leão,
buscando a quem possa
tragar” (I Pedro 5:8).
Como crentes, somos
chamados cada dia à renovação da nossa confiança no poder de Deus.
Precisamos diariamente
de reavivamento espiritual gerado por Deus para
impedir o fluxo do mal em
nosso meio. Precisamos
resgatar a importância da
vigilância, da oração, do
jejum e, de maneira prática e contínua, viver a vida
cristã. Em Cristo, nós somos mais que vencedores,
como disse o apóstolo
Paulo, mas ainda não
estamos glorificados,
pois, prosseguimos para o
alvo. Continuamos em
meio à batalha, num campo minado e altamente
perigoso.
Digo que não vivemos
dias comuns, porque presenciamos dois extremos.
De um lado estão aqueles
grupos tidos como “evangélicos” que não conseguem ter uma reunião bem
sucedida sem a presença
de demônios. Do outro

lado estão aqueles que
nem acreditam na ação sobrenatural de Satanás atribuindo todos os males à
natureza pecaminosa do
homem que olha pra os prazeres do mundo. Falta
equilíbrio.
Há, sem dúvida, um verdadeiro reavivamento satânico no mundo inteiro e
isso pode ser percebido
claramente através do rápido crescimento das religiões de mistérios e da facilidade com que os movimentos tidos como “evangélicos” entrelaçam suas
ações às do catolicismo
carismático e outras práticas semelhantes dentro do
movimento da Nova Era.
Na sociedade, crescem
as ações a favor de leis que
beneficiam os pecados
condenados claramente
pela Palavra de Deus
como homossexualismo,
aborto, diminuição da importância da família e da
educação dos filhos e uma
lista que cresce rápido demais. Isso traz endurecimento aos corações e diminuição da ação de Deus
na vida das pessoas. Podemos citar o caso do rei
Manassés que apoiava práticas malígnas e “por causa do sangue inocente
que ele derramou... o Senhor não quis perdoar” (II
Reis 24:4).
Até os brinquedos das
crianças em nossos dias os
encaminham para o mal. É
só olharmos para a quantidade de crimes que acontecem mundo afora praticados por crianças e adolescentes que se envolveram
com filmes e desenhos de
inspiração malígna, além
dos
jogos
de
RPG
(Roleplaying Game), jogos
de interpretação de personagem. Há provas concretas de réus confessos que
agiram criminosamente
sob influência malígna
após assistirem filmes ou
participarem de certos jo-
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gos.
Em Efésios 2:1-3 o
apóstolo Paulo nos diz
que Satanás age seduzindo as pessoas ao pecado. No Éden ele agiu
assim com Eva. Hoje ele
tem os meios de comunicação de massa para levar os jovens ao vício, ao
sexo fora dos princípios
bíblicos, ao consumismo
pecaminoso, à destruição
da família e a todo tipo de
perversão, infidelidade e
violência. Há também, os
púlpitos de igrejas que
servem aos intentos de
Satanás, pois difundem
não apenas heresias,
como também levam à
apostasia prevista como
um dos mais visíveis sinais do final dos tempos.
A culpa não deve recair sobre Satanás. A culpa sempre será do pecador. O que Satanás faz é
tentar-nos para que a
queda aconteça. No filme, O Advogado do Diabo, Al Pacino, representando o Diabo (John Milton) diz a Keanu Reeves,
representando o advogado Kevin Lomax: “Não
faço as coisas acontecerem. Só preparo o palco.
Você manipula as cordas”.
O palco para o desfecho desses dias finais
está montado por Satanás. Mas nós estamos
olhando para aquele que
já derrotou Satanás e
está à direita do Pai intercedendo por nós. As portas do Inferno não prevalecerão contra a Igreja de
Cristo, porque Jesus, Cabeça da Igreja, já triunfou
na Cruz (Mt.16:18; Cl.
2:15). O destino final de
Satanás já nos é conhecido (Ap. 20:2), mas continuamos no mundo com
a missão de evangelizar
os perdidos que ainda
são filhos do Di abo e
edificar os crentes que
são filhos de Deus.
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Fundado em abril de 1984,
o Jornal de Apoio é o mais
antigo órgão de imprensa Batista Fundamentalista publicado ininterruptamente nas duas
últimas décadas. O início, com
edições trimestrais, tinha
como principal propósito,
aproximar as diversas igrejas
de posição Batista Fundamentalista do Brasil. As grandes
dificuldades financeiras quase
paralizam o projeto por diversas vezes, mas o apoio de
pastores, igrejas e irmãos, em
particular, sempre levantavam,
de novo, o ânimo para continuarmos.
Na edição de abril nós procuraremos
fazer
um
retrospecto desses 20 anos
relembrando aos nossos fiéis
leitores, os caminhos que temos trilhado juntos. Se você
tem interesse em participar
desta edição comemorativa,

entre em contato conosco.
Ajude-nos a fazermos uma tiragem especial assumindo o
compromisso de fazer uma
divulgação de sua igreja, missão ou negócio. Peça um pacote dobrado para dar exemplares de presente a outras
pessoas que não conhecem o
jornal. Se preferir, envie-nos
uma oferta especial e, com
certeza, será de grande ajuda.
No dia primeiro de maio,
sábado às 19h30, estaremos
realizando na Igreja Batista Independente de Batatais, um
culto de ações de graças a
Deus pelos 20 anos do jornal.
Foi aqui em Batatais que teve
início a nossa jornada e será
aqui mesmo que vamos agradecer ao Senhor que tem sustentado esse ministério.
Queremos antecipar o
convite aos pastores e irmãos
em Cristo para que estejam

conosco naquele culto de
ações de graças. Se estiverem muito longe e não puderem participar, estejam orando em gratidão a Deus
conosco. Manifeste o seu
apoio à equipe do jornal.
O pregador do culto de
ações de graças será o Pr.
Rômulo Weden Ribeiro que
tem apoiado o trabalho do jornal desde os primeiros anos.
Seu primeiro artigo publicado
sobre
o
grupo
de
evangelização da IBI em Ribeirão Preto, “Os Ceifadores
por Cristo”, na edição número sete do jornal, foi sucedido por muitos outros através
dos anos. Pr. Rômulo foi o
fundador do Templo Batista
Maranata, em Goiânia – GO
e agora acaba de iniciar a implantação de uma nova igreja em Londrina, região norte
do Paraná.

Tradutora Juramentada
MARY ANN PERRY é tradutora
juramentada (Inglês/Português/Inglês), traduz,
entre outros, documentos, currículos, manuais,
apresentações, contratos. Também é intérprete simultânea e consecutiva em congressos,
seminários e cursos. Tem disponibilidade para
viajar. Membro ativo do Templo Batista de
Indianópolis executa trabalhos de tradução e
versão para a Sociedade Bíblica Trinitariana e
a Associação Internacional de Missões aos

“Eu acredito que o maior perigo de ser um
crente teórico é que você pode se tornar um
ateu praticante.”
(Anônimo)
“Um comitê é um conjunto de cidadãos que
individualmente não poderia fazer nada e em
conjunto concorda que não há nada a fazer.”
(Autor Desconhecido)
“No confronto entre água
e a rocha, a água ganha
sempre. Não pela força,
mas pela perseverança.”
(H. Jackson Brown)

Israelitas. A cada 50 laudas (cada lauda equivale a 1000 caracteres no Word) e 8 horas
contratadas de interpretação simultânea ou
consecutiva, será doado 1 Kg de alimento não
perecível à entidade apoiada pelo Templo Batista de Indianópolis escolhida pelo cliente de
uma lista que lhe será oportunamente enviada.
Telefone: 5687-0649; e-mail: maryannperry@
uol.com.br, preços diferenciados para membros, missionários e pastores da Igreja.

“Não há nada tão desesperador como não ter
uma nova razão para ter esperança.”
(Nicolau Maquiavel)
“O único lugar além do céu no qual você
estará perfeitamente a salvo dos perigos e
das perturbações desta vida será o inferno.”
(C.S. Lewis)

“Somente com o coração
podemos ver direito; o
essencial é invisível aos olhos.”
(Antoine de Saint Exupery)

“Pequenas associações podem ser o começo
de grandes empreendimentos.”
(Napoleão Bonaparte)
“A terra que sufoca a semente é a mesma que
lhe dá meios para crescer e tornar-se uma
árvore.”
(Silmar Coelho)
“Muito ganha quem aprende quando perde.”
(Ditado Italiano)

“Chega um dia em que,
se o hom em não
deixar tudo para trás,
não vai à frente.”
(Mo-tzu)

“A estrada para cima e a estrada para baixo
são a mesma.”
(Heráclito)
“Se quer fazer inimigos, tente mudar alguma
coisa.”
(Woodrow Wilson)
“Deus formou o homem, a escola informa o
homem, mas só Jesus Cristo transforma o
homem.”
(J. Alvacir Campos)

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

Tonga: Um Maravilhoso
Reino Cristão
Nos confins do Oceano
Pacífico situa-se um fantástico
reino, composto por 172 ilhas,
habitadas por cerca de 100 mil
pessoas, na sua grande maioria, seguidores do Evangelho.
A família real freqüenta a Igreja
Metodista. A rainha, esposa do
Rei Taufahau IV, está sempre
envolvida em encontros missionários e trabalhando para o
bem estar do seu povo.
A capital de Tonga é
Nukualofa, que quer dizer
“Moeda do Amor” no idioma

local. Tonga é um país agrícola e possui algumas indústrias têxteis e de móveis. Uma
grande fonte de renda é o turismo. As ilhas foram descobertas pelos holandeses em
1616 e visitadas pelo famoso
Capitão Cook, dos quais receberam o nome de “Ilhas Amigáveis”. Em 1875 foi criado o
primeiro Parlamento, e no final
do Século passado foi realizada uma importante reforma
agrária, em que cada família
que pagasse impostos míni-

mos, recebia terras para cultivo. As ilhas são repletas de
curiosidades, entre estas, o
surgimento inesperado das
“Fatas Morganas”, ou seja, o
mesmo fenômeno que acontece nos desertos: repentinamente surgem no céu ou no
nível do horizonte, miragens
com lagunas, palmeiras e até
cidades. O primeiro Novo
Testamento no idioma
polinésio de Tonga foi editado em 1849 e a primeira Bíblia completa surgiu em 1862.
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Aquele Grande
Pastor de Ovelhas
Quando Moisés foi levado ao Monte Abarim para ver a
Terra Prometida, na qual não lhe seria permitido entrar, ele
falou com Deus. Foi lhe dito que por causa da rebelião de
sua desobediência no caso da água em Meribá, só lhe seria
permitido ver a Terra, mas não poderia entrar nela. Moisés
tinha as responsabilidades de um pastor no deserto e no
Monte Abarim ele respondeu como um verdadeiro pastor. Sua
maior preocupação não era consigo mesmo, mas para com
seu povo.
“Deixe o Senhor, o Deus dos espíritos de toda a carne,
colocar um homem responsável pela congregação, que possa sair antes deles, e que possa entrar antes deles e que
possa conduzí-los, e que possa trazê-los; para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem
pastor.” Mateus e Marcos empregaram esta figura quando
escreveram sobre a compaixão do Senhor ao olhar a multidão faminta “ como ovelhas que não tem pastor.”
Falando sobre sua crucificação o Senhor disse, “Todos
vós esta noite vos escandalizareis em mim: porque está
escrito, Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão.” Seu discurso sobre o bom pastor em João 10 é uma
das passagens mais confortantes e instrutivas nos Evangelhos. Desde a infância aos crentes são ensinados o conteúdo do precioso Salmo 23 com sua verdade simples porém
sublime,”O Senhor é o meu pastor… “
O escritor de Hebreus, perto do término de seus poderosos argumentos sobre a supremacia de Jesus Cristo, faz
este poderoso pedido, “Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande Pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus,
ao qual seja glória para todo o sempre. Amém.” Foram escritos volumes e volumes sobre o conceito do Pastor e a
suas ovelhas.
Todo cristão é admoestado a suportar sofrimento e receber o benefício de um testemunho limpo da mesma maneira
que Cristo fez quando não disse nada em sua defesa na
crucificação. Como explicado por Pedro, “O qual, quando o
injuriaram, não injuriava, e quando padecia não ameaçava,
mas entregava-se àquele que julga justamente; Levando ele
mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para
a justica; e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis
como ovelhas desgarradas; mas agora tendes voltado ao
Pastor e Bispo das vossas almas.”
Nosso Grande Pastor e Bispo (note a ligação inconfundível entre essas palavras) que vive para interceder para nós,
para servir como nosso advogado, para no corrigir, se necessário, para nos assegurar do caminho para que não nos
desviemos como fazíamos antes de sermos salvos por Ele.
Pedro também admoesta todo pastor sobre seus deveres
com estas palavras: “Aos presbíteros, que estão entre vós,
admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se
há de revelar: Apascentai o rebanho de Deus, que está entre
vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente; nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto; Nem como
tendo dominio sobre a heranca de Deus, mas servindo de
exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o Sumo Pastor,
alcançareis a incorruptível coroa da glória.”
Estes versículos não apenas conectam as três funções
do pastor: presbíteros (os compositores de exemplo),
apascentadores do rebanho, (ensino pastoral), e cuidadosos (a função do Bispo) - mas também demonstra que os
deveres de um Pastor estão debaixo do “Pastor Mor.” Como
assistente de Cristo, nestes deveres, o pastor e
freqüentemente chamado de “sub-pastor.” Qualquer assistente verdadeiro é submisso aos interesses daquele a quem
serve. Ele ama e cuida das ovelhas porque Cristo ama e
cuida das ovelhas. Ele tem compaixão para com os perdidos porque “Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores.”
Todo crente, que crê na Bíblia deveria saber que Cristo é
o Grande Pastor e Bispo de sua alma. Ele deveria, também,
procurar apoiar uma igreja que tenha um líder que verdadeiramente busca representar Cristo e serví-Lo como sendo seu
“sub-pastor”. Se você não tem tal relacionamento com Cristo, você deve colocar sua fé nEle hoje: Se você não tem tal
igreja ou pastor, você dever pedí-los em oração imediatamente.

A Igreja Cristã Européia
está Morrendo
Era domingo de maio. O
dia amanhecera com seu ar de
início de primavera. O sol começara a brilhar cedo. A temperatura estava agradável
para o frio normal da Inglaterra. A cidade de Southall, a oeste de Londres, acordou diferente. Bolas coloridas, bandeiras, músicas pelas calçadas
marcavam um dia especial.
As ruas se apresentavam
movimentadas. Homens, mulheres, crianças, com suas
vestes coloridas, saudavam
aquele dia. O verde claro, o
azul celeste, o abóbora, o
amarelo ouro sobressaíam
nos vestidos, nos longos véus
que adornavam as mulheres.
O mesmo tom se via nos turbantes e batas que os homens
usavam. Braceletes, brincos,
anéis reluziam num tom dourado. Uma festa colorida para
os olhos. Carros passavam
buzinando, caminhonetes apinhadas de gente faziam barulho. As ruas estavam livres
para o desfile. A música soava estranha.
No meio da festa, os crentes passavam timidamente em
seus carros, outros a pé, a
caminho de suas igrejas. Talvez não cheguem a 1% da população de Southall. No templo Sikh Gurdwaras, com suas
centenas de luzes coloridas,
havia comida para quem quisesse. Era a festa de aniversário do guru. Anualmente isto
acontece em Southall.
Os sikhs, uma ramificação
do hinduísmo, são o maior grupo religioso em Southall. Caminhar pela cidade, com mais
de 70% de sua população indiana, é ver dezenas de templos sikhs, hindus, muçulmanos que se transformaram em
centros educacionais e recreativos. Alguns templos cristãos
entre
católicos,
anglicanos, metodistas, batistas e pentecostais sobrevivem
entre milhões de deuses.
Uma cidade com tempero
e língua transportados da Índia, Southall abriga também
paquistaneses, somalianos,
quenianos, caribenhos, árabes e imigrantes de outros

países. O mesmo fenômeno
acontece em outras cidades
européias. A imigração em
busca de riquezas e de refúgio das guerras tem feito de
Londres, Paris, Amsterdã, entre outras capitais, lugares de
chegada de novos credos.
Londres, no entanto, é conhecida como a capital do
mundo onde se vê de tudo. A
mais cosmopolita de todas.
Uma cidade onde o que há de
mais exótico e inovador aparece. Cabelos azuis, roxos,
cor de laranja; pierces incrus-

milênio. A igreja está vazia.
A igreja cristã na Inglaterra abrirá falência dentro de 36
anos, diz uma pesquisa realizada pelo Dr. Peter Brierley um
especialista em freqüência à
igreja publicada num jornal londrino. “Nos últimos anos, o número de congregados tem caído de 11% para 7,5% da população”, afirma ele.“Se a tendência continuar”, acrescenta
o Dr. Brierley, “em 2040 somente 0,5% da população irá
aos cultos. O número de cristãos diminuirá e os que sobre-

tados na pele, em várias partes do corpo, jeans rasgados,
franjas, lantejoulas, vitrilhos,
bordados... Uma mistura de
cores e tecidos, gestos e atitudes formam tribos que convivem pacificamente.
A terra onde as histórias
de reis e rainhas permanecem
é uma verdadeira vitrine do
mundo de hoje. Congressos
de bruxos, feitiçaria, casamento de homossexuais revelam que a quebra dos valores
cristãos resume um início de
século conturbado.

viverem não expressarão sua
fé indo a igreja.”
Outra pesquisa feita pela
WEC International aponta
que mais de 60% dos adultos ingleses não conhecem
realmente a Bíblia, e apenas
10% dos adultos e 14% das
crianças vão à igreja. Não
há jovens nos cultos. Templos cristãos tem sido fechados e outros transformados
em templos pagãos. As cidades estão se tornando verdadeiros desertos espirituais.
A influência dos cultos orientais com sua capa de
espiritualidade, tem afastado
os jovens dos ensinos cristãos. De cada 10 cristãos, apenas um freqüenta a igreja. Cerca de 17,6% da população se
dizem não religiosos.

A IGREJA MORTA E
ENTERRADA EM 2040
A Inglaterra assistiu no passado a grandes reavivamentos,
e ainda influência vidas com seu
passado missionário. Hoje, porém, vive os paradoxos do novo
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AS MUITAS RELIGIÕES
CONFUNDEM
Inglaterra, Espanha,
Holanda, toda a Europa Ocidental está sendo varrida pelos enganos do século 21.
Seitas, filosofias orientais e
feitiçaria atraem milhões. Ali
são realizados anualmente
movimentos esotéricos. O
ocultismo e o satanismo, com
suas promessas, tem feito vítimas.
Um exemplo é o que está
acontecendo na Espanha,
onde as seitas estão se proliferando. São mais de 200 grupos destrutivos e 35 seitas
satânicas. A Nova Era, com
sua fachada moderna, está
nas ruas, no comércio, nas
pessoas.
Dos grupos que hoje estão
invadindo a Europa, os muçulmanos são o de maior crescimento, atingindo 3,3% da população, constitui-se no segundo maior grupo religioso.
Depois vêm os hindus, os budistas, os seguidores das religiões tribais e os ateus
(European Baptist Press
Service – EBPS).
A Albânia é um país onde
a maioria da população é muçulmana, mas há outros com
mais de um milhão de muçulmanos, como Bulgária, França, Alemanha, Itália, Reino
Unido, Iugoslávia. Na
Espanha, eles já são o maior
grupo religioso. Em sete países europeus, já representam
mais de 10% da população. É
a religião majoritária em seis
países.
O MOVER DO ESPÍRITO
SOBRE OS EUROPEUS
A Europa é o continente
com o maior número de membros de igrejas, mas tem poucos crentes realmente comprometidos com Deus. São de
tradição cristã, mas necessitam ser evangelizados. Cerca
de 22 países tem menos de
1% de evangélicos.
Uma obra de reavivamento
precisa ser efetuada urgentemente na Europa.
Nilcilene Figueira
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Ministérios Especiais
Aos que não Podem Ouvir
Eu sei que o cristão é
assim, mas não devia...
A gente se acostuma a dormir tarde, a gastar várias
horas na frente da TV, a assistir programas que nos envenenam e tiram a nossa sensibilidade. Acordamos de manhã malhumorados, sem tempo para um abraço de despedida.
A gente se acostuma a não olhar nos olhos da pessoa
amada, a não brincar com os filhos, achamos que é perda de
tempo, não temos interesse, nem paciência.
A gente se acostuma a fazer as mesmas coisas no trabalho, não queremos fazer um esforço extra, porque somos
pagos ou fomos contratados para fazer este serviço e não
aquele.
A gente se acostuma a cumprimentar as pessoas do mesmo jeito, a usar palavras padronizadas, mecânicas e frases
mantenedoras de distâncias.
A gente se acostuma a orar, a rezar, a usar os mesmos
termos quando falamos com Deus. Não queremos abrir o
coração, é mais fácil esconder atrás do palavreado, como
Adão e Eva se esconderam nas folhagens.
A gente se acostuma a não olhar para as pessoas, mas
para o vulto delas, para a imagem, para a silhueta, para o
exterior, não queremos aprender com Deus que vê o interior.
A gente se acostuma a fazer exigências em nome das
nossas preferências pessoais, a impor pontos de vista, não
queremos aprender nem conviver com aqueles que pensam
de maneira diferente.
A gente se acostuma a não falar com o coração, a evitar
diálogos de aproximação, porque às vezes não queremos
ouvir o que precisamos, mas achamos que guardar mágoas
e demonstrar indiferença vai fazer o outro mudar.
A gente se acostuma a não orar por um quebrantamento,
a não confessar nossos pecados, porque a vida é assim
mesmo, Deus já sabe como eu sou.
A gente se acostuma com a ida à igreja porque fazemos
isso há anos, temos a nossa reputação, o cargo, as pessoas pegam no pé e não queremos queimar a nossa imagem.
A gente se acostuma a chegar cansados aos cultos, a
não nos envolver com um ministério novo, a não contribuir
além do dízimo, a não ficar além do tempo que marcamos no
relógio.
A gente se acostuma a ver o ser humano como um problema de superlotação, um transtorno, obstáculo que atravessa o nosso caminho nas filas do supermercado, da padaria, do consultório médico.
A gente se acostuma a falar de tudo, a concordar com
tudo, a achar que as pessoas estão bem sem Jesus, estão
curtindo a vida; enquanto lá no íntimo, sabemos que estão
vazias, iludidas e indo para o inferno.
A gente se acostuma a usar o corpo, templo do Espírito,
como “covil de ladrões”, morada de pensamentos egoístas
e malignos. E como anfitriões da cobiça, a gente se habitua
a mercadejar influências, politicagens, julgamentos e seja
feita a minha vontade!
Infelizmente a gente se acostuma a centralizar a vida em
torno de nós mesmos e não percebemos que Jesus é um
revolucionário. Ele não tolerava a mesmice, o comodismo, a
atitude passiva de deixar as coisas como estão. Ele tomou
iniciativas, trouxe vinho novo, fez perguntas, valorizou
amigos, aproximou-se de pessoas, ensinou-as a repartir o
pão, deu força aos cansados, transformou situações, atendeu pedidos...
Permita que Ele faça uma reviravolta na sua vida, limpe a
sujeira e expulse os vícios acostumados.
Com Jesus, a gente não se acostuma, não se amolda ao
ciclo desse mundo, não segue a multidão!
Senhor, eu sei que o cristão não deveria ser assim,
ajuda-me a não ser como eu sou, mas como o Eu Sou!

As instituições evangélicas e o movimento pela inclusão social de pessoas com
necessidades especiais.
A inclusão de pessoas com
necessidades especiais em
vários seguimentos sociais é
a palavra-chave do momento.
A ação dos evangélicos em
relação ao ministério com os
especiais: surdos, cegos, deficientes físicos e mentais,
tem sido, com raras exceções
caracterizado pela indiferença.
No contexto atual, espera-se
que as lideranças da igreja no
Brasil, ampliem sua visão
missionária e social propiciando o início e a continuidade de
ministérios aos especiais,
cuja finalidade, seja a de alcançar essas milhões de almas, que por vários motivos,
tem sido impedidas de conhecerem o verdadeiro Evangelho
e de serem participantes da
comunidade de crentes brasileiros.
Segundo informações do
Ministério da Educação e do
Desporto, o Brasil tem 10% de
sua população constituída por
pessoas com uma ou mais
deficiência. Ficando assim
distribuída: 5,0 % são deficientes mentais, 2,0 % deficientes físicos, 1,5 % deficientes
auditivos, 1,0 % deficientes
visuais e mais 1,0 % com múltiplas deficiências. Sabendose que esses dados carecem
de atualização e que quase
sempre os números oficiais
estão aquém da realidade,
nosso compromisso torna-se
ainda maior.
Informações mais recentes
nos dão conta da existência de
dois milhões e oitocentas mil
pessoas surdas em solo brasileiro. A comunidade surda
constitui-se em uma etnia à
parte, com sua língua e cultura própria. Coloque-os no
grande grupo dos não-alcançados, daqueles que, literal-

mente, nunca ouviram o Evan- espécie de dicionário da Língelho, daqueles que não tem a gua Brasileira de Sinais, premenor noção do plano salvífico faciado pelo professor
que eu e você conhecemos. Peterson, somente o livro do
Oremos para que a igreja as- padre Eugênio Oates circulasuma a missão, que já é sua, va no Brasil. Verdade é que,
de levar a Palavra de Deus naquele época, a mímica,
para esses milhões de pesso- como era conhecida a língua
as que vivem como estrangei- de sinais, não era aceita pela
ros na sua própria pátria.
maioria dos educadores e insO movitituições de enmento pela insino, dando-se
clusão social
ênfase demasidos deficienada
a
tes é internacioralização.
onal. No BraHoje, a línsil, o setor que
gua de Sinais
primeiramente
Brasileira é, ofitem sentido o
cialmente, a línimpacto dessa
gua da comuninova tendêndade surda do
cia, tem sido o
Brasil. O depoieducacional.
mento de Ana
O governo braRegina
S.
sileiro tem inCampelo, exvestido, embopresidente da
ra ainda insufiFENEIS, ilustra
cientemente,
bem esse moPr. David Bennet que
na
capacimento de transimantém em São Paulo,
tação de edução por que
Capital, uma igreja para
cadores e na
passa a educasurdos-mudos
infra-estrutura
ção especial: “A
das escolas, e temos, na nova língua de sinais nem sempre
LDB – Lei de Diretrizes e Ba- é aceita dentro da educação
ses – da educação nacional, especial, porque pensam, erum capítulo inteiro destinado radamente, que esta impede o
ao que denominam de Educa- desenvolvimento da linguação Especial. São essas pes- gem oral dos surdos. Só que
soas, vivendo essa nova rea- na relação do surdo com oulidade, o grande desafio para tro surdo a utilização do méa igreja brasileira.
todo oral ajuda, mas não resolve. Os surdos que não
UM MINISTÉRIO
aperfeiçoam a língua de sinais
SILENCIOSO
não podem comunicar-se enÉ quase impossível falar tre si.”
em ministério aos e com surDiferente do que muita
dos no Brasil e, em especial, gente pensa, a língua de sientre os Batistas Regulares, nais não é universal e mesmo
sem mencionarmos o missio- a LIBRAS – Língua Brasileira
nário da A.B.W.E., Dr. John de Sinais. Conhecida também
Everett Peterson, pioneiro na como LSB, tem suas variaevangelização e discipulado ções. Um exemplo é o sinal
de surdos em território que representa a idéia “Forte
tupiniquim. Antes de ser publi- dos Reis Magos”, que é uma
cado o livro “Comunicando fortaleza construída em Natal,
com as Mãos” (1987), uma ainda na época do Brasil co-

lônia e que deu origem a cidade. O mesmo sinal, em outras
localidades, representa a idéia
do “inimigo”. Já o sinal “inimigo” na comunidade surda local (Natal – RN), guarda apenas ligeira semelhança com o
sinal usado em outras partes
do país.
O leitor deve ter observado, pois eu afirmei que os sinais representam idéias. Sim,
verdade, os sinais não representam palavras em português, por isso, para perguntarmos a idade de um surdo que
saiba língua de sinais, não temos que fazer um sinal para
cada palavra da frase:
“Quantos anos você tem?”
Basta somente sinalizarmos:
mão direita em Y, tocando de
leve o dedo mínimo na altura
do lado direito do peito, e uma
expressão de pergunta.
Conforme escreveu o professo surdo, Fernando M.
Valverde: “A construção de
frases em LIBRAS possui regras próprias. Se compararmos com o português, observaremos que em LIBRAS não
usamos artigos, preposições,
conjugações, porque esses
elementos estão dentro do sinal”. E acrescenta ainda que:
“modos e tempos verbais, sufixos e prefixos, são produzidos por movimentos das mãos
no espaço em várias palavras.”
Concluímos esse texto
certos de que o Senhor chamará e capacitará pessoas
para o ministério aos especiais. Se você sente o chamado de Deus para a missão de
evangelizar e discipular pessoas com necessidades especiais, sejam elas surdas, cegas, tenham deficiências físicas mentais ou múltiplas, entre em contato conosco para
que possamos orar por você
e lhe ajudar dentro do possível. Seja um pioneiro em sua
igreja e localidade. O Senhor
certamente te recompensará.
Professor J.E.F. da Silva
TV Escola, Int.
Ary Parreiras
Y – Configuração manual do
Alfabeto dactológico.
ABWE – Associação Batista
para Evangelismo Mundial
(traduzido do inglês).
FENEIS – Federação Nacional de Educação e Integração
de Surdos.
Contatos:
J.E.F da Silva
Rua dos Paiatis, 1837 – Quintas - 59035-150 – Natal - RN

Contatos:
Caixa Postal 102 - CEP 11.520-970 - Cubatão-SP
E-mail: snare@attglobal.net

Nosso Propósito:
• Promover Comunhão
• Edificar o Corpo de Cristo
• Cooperação ativa na obra
missionária

Informações: Reny (11) 5928-3277
Assinatura: Maria dos Anjos: (11) 5821-5646
Distribuição: Rita (11) 5872-1853

Assinando Missão Mulher
você estará colaborando
com a obra missionária
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Precisa-se de Pastores
O irmão Newdeton Campos Braga, de São Bernardo
do Campo – SP me enviou pelo
correio alguns recortes das
páginas de Classificados de
três grandes jornais: Folha de
São Paulo, Diário de São Paulo e O Estado de São Paulo.
Os anúncios ofereciam empregos para pastores e alguns
mencionavam até a faixa salarial. Um dos classificados
fazia uma exigência curiosa:
“Precisa-se de Pastor Evangélico, de preferência ex-Universal”. Outro precisava de
dez pastores para um grandioso projeto evangélico em
área de turismo e lazer oferecendo, além do salário, transporte e alimentação. Apenas
um deles fez a exigência:
“Formados em Teologia.”
Paralelo a esta carta do irmão Newdeton, eu estava lendo o livro do Dr. Glenn
Wagner, Igreja S/A analisando
os malefícios que a visão empresarial tem causado às igrejas nos Estados Unidos e
como isso tem afetado o Brasil. Se a igreja é uma empresa, não é surpreendente que
ela procure seus “funcionários”, os “pastores”, através de
anúncios em jornais. A “lógica
do mercado” acaba se tornando a “lógica das igrejas” e os
“pastores” começam a agir do
mesmo modo, como executivos ou gerentes.
A maioria dos irmãos que
lessem aqueles classificados
teriam a mesma reação que eu
tive: indignação. Afinal, o ministério pastoral não deveria
ser visto como “emprego”, e
sim como vocação resultante

do chamado de Deus através
da ação soberana daquele
que distribui os dons, inclusive o dom de pastor (Ef. 4:11).
Me lembro que a alguns
anos atrás ao publicarmos em
uma das edições do Jornal de
Apoio que uma igreja estava
orando por um pastor e que os
interessados deveriam entrar
em contato com os responsáveis pela igreja, um pastor me
escreveu uma carta dizendo
que eu não deveria colocar
notícias como aquela, pois causava uma má impressão sobre
o ministério pastoral, dando a
idéia de “mercado de trabalho”.
Num primeiro momento eu
aceitei aquela repreensão,
mas com uma reflexão mais
profunda e conversas com outros colegas mais experientes, acabamos chegando à
conclusão de que em meio a
uma comunhão de igrejas que
professam as mesmas doutrinas, nada há de errado em solicitarmos ajuda na busca de
um pastor. Aliás, através dos
anos, o Jornal de Apoio tem

Trabalhamos com viagens Nacionais e Internacionais

“Desconto especial para Pastores e Missionários”
Atendemos em qualquer parte do Brasil e do Mundo !!!!
Fone 55 11 5543.4794/ 6854.8895/ 9642.3961
attadia1@uol.com.br São Paulo - SP

ajudado muitas
igrejas a encontrarem um obreiro
que acabou sendo uma grande
bênção no ministério. É diferente
de você ler em
um jornal de circulação nacional,
um classificado
em busca de um
pastor quando nenhum dos lados
sabe nada a respeito do outro. É a
banalização do
ministério pastoral.
Por outro lado, quando
olhamos para o modo como
algumas de nossas igrejas,
mesmo as que se incluem entre as Batistas Fundamentalistas, estão tratando os
seus pastores somos levados
a refletir mais profundamente
acerca do ministério pastoral.
São igrejas que agora tem “donos” e querem que o pastor
seja exatamente aquilo que
eles prescrevem. De outro
modo, perderá o “emprego”.
Precisamos de uma definição e vivência corretas sobre
a eclesiologia bíblica, o modo
como “somos igrejas”, para
que não cheguemos à
apostasia nesta área fundamental das doutrinas da fé cristã. As igrejas locais dentro das
páginas do Novo Testamento
eram baseadas em “relacionamentos”. Atualmente, parecenos, que boa parte das igrejas
sobrevivem de “programas”
que precisam apenas de um
bom gerenciamento, boa liderança, mas dispensa o verda-

deiro pastorado.
Pastores servem para
pastorear. O fato de haver muitos “líderes” nas igrejas não
significa muito. Nos dias de
Jesus aconteceu um fato interessante que nos leva a uma
séria reflexão. Quando Mateus
escreveu sobre Jesus “vendo
Ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque
andavam desgarradas e abatidas, COMO OVELHAS QUE
NÃO TEM PASTOR” (Mt.
9:36), era a época que Israel
tinha o maior número de “profissionais” atuando no judaísmo.
Só para você ter uma idéia, nos
dias de Jesus havia: seis mil rabinos fariseus ensinando o
povo, cerca de vinte mil sacerdotes oficiando no templo, além
dos mestres saduceus,
essênios e muitos outros grupos
dentro do judaísmo. E, mesmo
assim, Jesus teve que dizer que
o povo não tinha pastores.
O problema era que a instituição já havia tomado o lugar da compaixão e o povo de
Deus, que tanto no Antigo
como no Novo Testamento é
identificado como rebanho
que precisa de pastor, vivia
carente. Precisamos orar e
trabalhar para que Deus levante pastores segundo o seu
coração, capazes de apascentar o povo de Deus e não
de dominá-lo. Quando os pastores começam a dominar, a
geração seguinte vai dominálos e maltratá-los. Foi por isso
que Jesus, o Sumo pastor, foi
rejeitado pelas instituições judaicas. Ele não era “politicamente correto”, exatamente
por ser pastor por excelência.

“Menos” ou “Mais”?
Alguns anos atrás nos “Laços do Avental”, contei que
meus filhos, residindo nos Estados Unidos, me escreveram antes do Natal dizendo: “Mãe, o que é que você e
Papai querem ganhar de presente no Natal?” De retorno para esta pergunta eu respondi com apenas uma
palavra, “Menos!”. Mais tarde recebi uma bondosa carta do meu caro amigo e conselheiro da língua portuguesa, Pr. José Infante Jr., de Vitória da Conquista – BA.
Ele disse na carta: “Irmã Joana, não entendi, no seu texto, quando a senhora respondeu: “Menos”, para os seus
filhos. Em português, não se pode fazer isto porque não
faz sentido. Menos o que? Eu não tinha dúvida nenhuma do significado do meu “menos”, mas expliquei a ele:
“Eu sou dona Joana das “coisas” e minha vida é complicada, às vezes, por “coisas” demais. Muitas “coisas” que
eu tenho e que eu gosto. Para meus filhos eu estava
querendo dizer que a esta altura das nossas vidas, agora com 45 anos de casamento e ministério, eu e meu
marido não precisamos de mais “coisas”. Nós precisamos “MENOS de TUDO”. Para meus filhos, que estão
na época difícil com os filhos nascendo, escola, roupas,
livros e tantas coisas mais, eles não precisam gastar dinheiro para mandar presentes para nós no Brasil. A despesa do correio é grande demais! Nós agora temos 12
netinhos. Sim uma dúzia redonda, entre 20 anos e um
mês de idade. Para mandar um presente para cada um
está ficando difícil. Até para mandar somente um cartão
de aniversário no futuro, vai pesar quando estivermos
aposentados. Foi por isso que respondi “Menos”, para
os nosso filhos!
Mas tenho que admitir que eu gosto, quero e até preciso ganhar qualquer coisa, nem que seja uma carta, ou
do jeitinho brasileiro, “uma lembrancinha”. Eu gosto das
minhas coisinhas. Depois do meu aniversário ou do
Natal, eu sempre coloco estas lembrancinhas que contam como símbolos de afeto e amor numa prateleira na
sala de jantar. Mas, na minha leitura bíblica hoje de
manhã, as palavras me tocaram sobre os “mais” da vida
que precisamos. Leia I Tm. 6:12 e em seguida Rm. 8:31.
Eu e você somos mais do que vencedores pelo Cristo
que nos amou. Na vida cristã que é cada vez mais penosa, enquanto esperamos a vinda de Cristo, nós precisamos MAIS VITÓRIAS, MAIS LÁGRIMAS pelas almas
perdidas ou pelos crentes desviados, pelo mundo e os
truques de Satanás. Precisamos servir “MAIS” amar aos
outros “MAIS”; “MAIS” disciplina, “MAIS” firmeza nas lutas e mais do que tudo, na minha vida, eu quero conhecer “MAIS” de Cristo. Quero “MAIS”, muito “MAIS” de Cristo. Escrevi na primeira página da minha agenda para
2004: “Quando você ama alguém com todo o seu coração, você quer estar com tal pessoa mais e mais e mais.
Pouco não basta! Nosso desejo deve ser “mais de Cristo”, cada vez mais!
Como é que será comigo e com você? Em algumas
coisas devemos desejar “menos” – bem menos, mas falando das coisas de Deus, devemos desejar “MAIS”,
muito “MAIS”!
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Boa Leitura
MINAS GERAIS
• Matozinhos
O Retiro de Pastores e Obreiros liderado pelo Pr. David Rohr alcançou lotação
total este ano. Cerca de cem pessoas estiveram no Retiro Maravilhoso em
Matozinhos para ouvir as preciosas mensagens do Pr. Ronald Abbott que veio dos
Estados Unidos. Apesar das chuvas e até
enchentes na semana do retiro, os corações dos presentes foram inundados pelo
calor da Palavra de Deus e preciosa comunhão.
SÃO PAULO
• Suzano
Dia 17 de abril, o missionário OANSE,
Juca Cerpe, estará realizando o SETRO
na Primeira Igreja Batista em Suzano – SP.
Para maiores informações: www.oanse.
org.br; E-mail: oanse@terra.com.br;
telefax: (11) 227-7830 e 226-2628; Caixa
Postal 361 – CEP 15.001-970 – São José
do Rio Preto – SP.
• Cipó
Dia 24 de janeiro último a PIB em Cipó,
distrito de Embu Guaçu sob a liderança do
Pr. Eliel Barbosa de Souza, realizou um
treinamento com os professores da EBD
tendo como preletor o Pr. Élcio Bernardino
Correia, pastor da Igreja Batista Esperança do Tatuapé. Os participantes saíram
motivados para os trabalhos deste ano de
2004.
• Embu Guaçu
O irmão Roberto José da Silva, membro da Congregação Batista em Jardim
Emília sob a liderança do irmão Hiroshi
Mitsunaka Júnior, juntamente com o Pr.
Álvaro Augusto Pavan, da PIBB Nova Jerusalém, iniciará em 2004, nas dependências da igreja, um trabalho com dependentes químicos, denominado Clinica Dia. Irmão Roberto já atua no Desafio Jovens
Vencedores por Cristo, uma comunidade
terapêutica que visa a recuperação de dependentes de álcool e drogas. Roberto já
iniciou, também, o trabalho de
evangelização em presídios. Contatos
para apoio: Av. Senador Teotônio Vilela,
4029 – Bloco 22 C – Apto. 33 – Jd.
Jordanópolis – CEP 04833-901 – São
Paulo – SP, telefone (11) 5971-4591.
• Igarapava
No final de janeiro de 2004, o Pr.
Leonilson Pereira Leite, missionário que
está trabalhando na implantação de uma
Igreja Batista Fundamentalista em
Igarapava – SP realizou uma série de conferências comemorando o terceiro aniversário do trabalho. A nova igreja que está
em fase de implantação está vivendo um
momento de euforia pelo crescimento da
obra e pela bênção de ter adquirido o terreno para a construção do templo. Em fevereiro, o Pr. Leonilson sofreu a perda da
Kombi que servia aos trabalhos da igreja.
Ela foi roubada. Orem por eles.
• Campinas
A Diretoria da Comunhão Batista Bíblica Nacional comunica às igrejas, pastores e membros das igrejas que participam
da CBBN, que o casal de missionários
Eldimir Batista Pereira e sua esposa
Miriam, foram desligados do quadro de
missionários da CBBN. Um dos motivos é
que o casal não é mais membro de uma
igreja participante da CBBN. Maiores informações poderão ser fornecidas pelo
Diretor de Missões ou, respectivamente
pelo Presidente da CBBN, pastores Hélio
Alves de Oliveira e Osmar Vandete de
Freitas. (OBB)
• Serra Negra
Os professores de EBD e outros departamentos das igrejas que trabalham com
crianças, tem a oportunidade de participar
do Décimo Quarto Congresso Nacional da
APEC que acontecerá nos dias 2 a 6 de

agosto de 2004 no Hotel Fazenda Vale do
Sol em Serra Negra – SP. Serão apresentados dez seminários e seis oficinas práticas com os mais variados temas. Para
maiores informações: E-mail congresso@
apec.com.br, ou telefone (11) 5574-6633.
• São Vicente
Dias 19 a 21 de março a Igreja Batista
Bíblica do Jockey em São Vicente – SP,
sob a liderança do Pr. Damião realiza
suas Conferências Missionárias para renovação da Promessa de Fé para Missões. O preletor é o Pr. Carlos Alberto
Moraes, Diretor de Missões da AMI. A Igreja em São Vicente tem ampliado sua visão missionária a cada ano, e pretende
continuar crescendo nesta que é a obra
do Coração de Deus.
• Franca
O Seminário e Instituto Batista Independente Macedônia em Franca – SP, sob
a liderança dos pastores Paulo Castelan
e Mauro Régis, não terá neste seu primeiro
ano acadêmico a classe do quarto ano.
Algumas pessoas se mostraram interessadas, mas há outras que estão terminando o terceiro ano em 2003. Portanto, o
quarto deverá ser realidade em 2005.
Mantenha-se em contato com a escola:
Caixa Postal 344 – CEP 14400-970 –
Franca – SP, Telefones (16) 3702-2194 e
3721-3307.
• São Paulo
No dia três de abril de 2004 acontecerá mais uma formatura do Seminário Batista Regular de São Paulo. O evento terá
lugar na Igreja Batista Esperança às 19
horas. Estarão se formando alunos do
Mestrado em Ministério, Bacharelado em
Teologia e Treinamento Bíblico, num total de 13 alunos. O paraninfo será o Pr.
Fernando Ferreira de Souza.
RONDÔNIA
• Buritis
O obreiro Jordilê Vieira, que trabalha
sob autoridade do missionário Benício da
Silva conta com as orações dos irmãos
das igrejas co-irmãs de todo o Brasil para
que sejam concretizadas as obras de
construção do templo da Igreja Batista
Bíblica em Buritis – RO. Os trabalhos já
estão na fase de acabamento. Orem, também, pelo Pr. Benício que apóia diversos
trabalhos no interior do estado: Rio Crespo, Cacaulândia e Alto Paraíso.
BAHIA
• Vitória da Conquista
A Primeira Igreja Batista Bíblica em Vitória da Conquista – BA, sob a liderança
do Pr. José Infante Jr. enviou um manifesto à Kibon, repudiando a propagando do
sorvete “Magnum” que incentiva o consumidor (na maioria adolescentes e jovens),
a cair na tentação. Segundo o manifesto,
a publicidade incita ao pecado. A PIBB em
Vitória da Conquista tem 940 membros e
no domingo em que votaram o manifesto
tinha, no auditório, mais de mil pessoas
presentes que, de pé, se posicionaram
contra a propaganda. Maiores informações, entre em contato com o Pr. Infante
pelo endereço: Caixa Postal 20 – CEP
45.100-000 – Vitória da Conquista – BA.
MATO GROSSO
• Nova Xavantina
O Pr. Éverton de Castro continua animado com o trabalho de evangelização
e edificação do povo em Nova
Xavantina – MT. Há projetos em andamento para serem terminados em 2004.
Já construíram o muro, cercando a propriedade da igreja e agora será
construído uma quadra de areia para
ser utilizada nos trabalhos com os jovens e adolescentes. Para contatos: Av.
Belém, 95 – Caixa Postal 146 – CEP
78690-000 – Nova Xavantina – MT, telefone (66) 438-2784.
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Carta Aberta para os Pais
e Maridos da Igreja
Quebrando Lentes
de Aumento
Existem questões que precisam ser examinadas sem lente
de aumento; é preciso quebrar a lente de aumento e começar a
olhar as coisas e as pessoas pela vista da fé.
É impressionante o número de irmãos cujas lentes de aumento estão visíveis, por causa delas é que enxergam tantos
problemas: adoram procurar e destacar as faltas dos outros, uma
pequena pedra no caminho é vista como uma enorme montanha, uma simples tarefa sempre é encarada como um peso difícil de ser carregado. Os objetos e desafios são sempre vistos
por essas pessoas de um ponto de vista pessimista, como dificuldades, possíveis problemas, possibilidades de erros, futuros
impedimentos.
Certa vez fui indicado por um colega a um líder de uma igreja
bastante conceituada em nosso meio fundamentalista,
objetivando um possível contato dele comigo para um posterior
convite para a realização de uma série de conferências em sua
igreja, uma das maiores de sua cidade. - “Estou de olho nele,
preciso observá-lo melhor”, foi a resposta que aquele meu colega ouviu daquele líder, também seu amigo. Estou cada vez mais
ciente e consciente que, o que me falta entre os “domésticos da
fé” não é projeção e nem mesmo recursos financeiros para adquirir o tão necessário e básico “pão-nosso-de-cada-dia” , o qual
a cada dia me anda cada vez mais escasso, em razão da situação por que passa o nosso País, mas de amigos, de verdadeiros e genuínos amigos , de “Barnabés”, assim como Paulo teve
a honra de ter em sua vida! Isto vem mover o meu coração para
que eu aprenda, de uma vez por todas, a depender cada vez
mais do socorro dos céus, o qual nunca falha ou falta, pois Deus
é fiel! Aliás, mais que fiel!
Há pessoas que adoram fazer comentários destrutivos e perniciosos. A Bíblia Sagrada nos exemplifica com o relatório dos
espias enviados por Moisés até Canaã. O texto bíblico é claro e
suficiente para evidenciar o efeito de lentes de aumento. O relatório descrito em Números 13.25 a 33 nos mostra essa realidade. Acompanhe as expressões: “O povo... que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e mui grandes; e também ali vimos os filhos de Enaque” (v. 28). Enaque era pai dos
enaquins, raça de gigantes ligada aos refains, homens de grande estatura, que nos tempos antigos, e mesmo antes de Abraão
ter chegado, ali habitavam, ocupando as terras de ambos os lados do Jordão. “Não podemos subir contra aquele povo, porque
é mais forte do que nós”(v. 31). “É terra que devora os seus
moradores; e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura”(v. 32). “Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque,
descendentes dos gigantes; e éramos aos nossos olhos como
gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos”(v.33).
Aqueles homens com a lente de aumento, com visão errada e
distorcida ao relatarem isto ao povo, trouxeram uma contaminação
perniciosa. Vejamos os resultados: a) houve grito e choro durante a
noite (14.1), b) houve murmuração contra Moisés e Arão (14.2a),
c) houve espírito de derrota e morte (14.2b), d) desejo de voltar ao
Egito, ao cativeiro (14.3), e) evidente rebeldia (14.4).
Quero convidá-lo a refletir seriamente sobre os resultados
destrutivos e malignos por umas poucas pessoas possuidoras
de lente de aumento. Podemos concluir com facilidade que essa
ótica não é de Deus, mas do inimigo – Satanás.
Repito: é preciso quebrar de uma vez por todas essa lente de
aumento e começar a olhar as coisas e as pessoas pela vista da
fé. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que
aprenderam a viver e enxergar todas as situações pela ótica da
fé. Foram ousados e vitoriosos, porque olharam pela ótica da fé.
Foi por isso que Josué e Calebe, incluídos na lista dos espias, ao
ouvirem o relatório produzido por lente de aumento e, vendo a
reação do povo, “rasgaram as suas vestes” (14..6) e passaram a
relatar sob a ótica da fé: “A terra pela qual passamos a espiar é
terra muito boa”(14.7). E concluíram: “Tão-somente não sejais
rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o
Senhor está conosco. Não os temais”(14.9).
Louvamos a Deus porque existem homens e mulheres como
Josué e Calebe, que não ficam focados nos problemas e nas
dificuldades, nas possibilidades de erros. Perceba que os dois
observaram as mesmas coisas que os espias pessimistas, no
entanto, a ótica dos fatos foi sob o ponto de vista da fé. Em todas
as nossas igrejas, infelizmente existem crentes e líderes semelhantes aos dez espias pessimistas, usando lentes de aumento
em tudo. É preciso tomar cuidado com os relatórios e comentários que eles fazem, em geral, em detrimento de situações, fatos
e pessoas. São rebeldes e geram rebelião. Precisamos orar e
clamar a Deus pela vista deles, para sua real confiança maior
em Deus, para que eles quebrem a lente de aumento que tanto
lhes atrapalha a visão.
A grande bênção é que também em nossas igrejas encontramos crentes verdadeiros, homens e mulheres que enxergam bem,
nos problemas e nas dificuldades, possibilidades de crescimento
na fé. São pessoas que crêem no “Deus do impossível’(Lc 1.37),
sabem exercer a autoridade no Nome de Jesus. Em geral não
são questionadores, mas trabalhadores, não murmuradores, mas
pacificadores, não covardes, mas ousados, não desconfiados,
mas crédulos, não rebeldes, mas submissos aos planos do Senhor. A igreja do Senhor, que somos todos nós, tem avançado e
conquistado muito neste mundo, graças a cristão operosos como
esses.
Concluindo, convidando a todos que nos lêem a quebrar a
sua lente de aumento e passar a enxergar todas as situações
sob a ótica da fé. Seja você mesmo como Josué e Calebe, um
crente que enxerga os inimigos como pão, fáceis de serem devorados. Quebre, portanto, a sua lente de aumento e comece a
olhar pela ótica da fé e da confiança.

“Sejam vossos costumes
sem avareza, contentadovos com o que tendes; porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei”
(Hebreus 13:5).
O versículo acima
enfatiza a importância do
contentamento e é precedido por um outro versículo
que enfatiza a importância
do casamento: “Venerado
seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula;
porém , aos que se dão à
prostituição, e aos adúlteros, Deus os julgará; (Hb.
13:4). A Palavra de Deus
ensina que casamento e
contentamento andam de
mãos dadas. O pecado faz
do ser humano um infeliz
por natureza. O homem está
sempre buscando contentamento; porém, nunca o encontra porque os seus alvos
são fantasmagóricos e egoístas.
A nossa sociedade prega o materialismo e a beleza física. Nem as igrejas
escapam da influência do
mundo, haja visto que existe inveja entre os irmãos e
sensualidade
nas
vestimentas de nossas irmãs. A adoração ao corpo
é uma religião que ainda
não foi catalogada pela
ONU, mas já foi profetizada
na Bíblia: “Porque haverá
homens amantes de si
mesmos... mais amigos
dos deleites do que amigos de Deus”(II Tm. 3:3-4).
Por que estou lhe dizendo tudo isto? Porque vários
homens de nossa igreja es-

tão atravessando por uma vestimentas. Provérbios
opressão malígna. Satanás 31:30 claramente diz:
está causando um grande
“Enganosa é a beleza e
vazio em nossos corações vã a formosura, mas a mucom
o lher que teme ao SENHOR,
descontentamento.Alguns essa sim será louvada”.
estão descontentes com a
A grande maioria das
saúde, com o salário, com mulheres que se preocupa
o emprego e com a própria demasiadamente com o
igreja. Outros estão insatis- peso do corpo ou com a prófeitos com a profissão, os pria aparência tem ou adfilhos e até com a esposa. quirirá algum tipo de distúrDeus poderia dar tudo que bio emocional (bulimia,
esses homens estão que- anorexia
nervosa
e
rendo, mas a INSATISFA- etc).Além de inseguras, torÇÃO continuaria porque se nar-se-ão compulsivas, pertrata de um problema espi- dendo muito peso ou garitual.
nhando.
Com
Cabe aos
relação
pais e aos
à espomaridos
sa, há
passarem
homens
segurança
que repara as ficlamam
lhas e esdo corposas, depo esmonstranqueléticos
do contende algutamento
mas e
com o que
outros
elas são e
que repriorizando
clamam
o caráter
da goracima da
dura de
aparência.
outras.
A esbelteEu acho
za nunca
Pr. Rômulo Weden Ribeiro
que
a
deve ser
mulher
enfatizada.
tem que pesar o que o seu
No tempo da ignorância,
matabolismo determina não os homens acusavam suas
os estilistas e nutricionistas. esposas que não podiam
Eu pessoalmente não vejo conceber, quando, na verDEUS na vida de mulheres dade, a esterilidade era deque se enquadram no perfil les. Pior ainda foi o rei
da Revista Playboy e, mui- Henrique VIII que mandou
to menos, na vida daquelas matar a esposa que só lhe
que são sensuais em suas dava filhas. Hoje, se sabe

que o homem determina o
sexo dos bebês. Assim também, as mulheres engordam depois de casadas por
causa dos anticoncepcionais, gravidez e ansiedade
causada pelas exigências
da sociedade, quando não
dos maridos.
Não é em vão que a Palavra de Deus instrui os maridos a respeito do trato com
as esposas: “ Igualmente
vós, maridos, coabitai
com elas com entendimento, dando honra à
mulher, como vaso mais
fraco; como sendo vós os
seus co-herdeiros da graça da vida; para que não
sejam impedidas a vossas
orações” (I Pedro 3:7).
CONTENTAMENTO é a
palavra chave. Deus tem
nos dado o melhor. Não deixe que o padrão de beleza
do mundo seja o nosso padrão. Ajude a sua esposa a
ser a Mulher de Provérbios
31. Você precisa de uma
esposa e não de um modelo profissional. Busque contentamento em todas as áreas da vida, pois um abismo
sempre chama outro abismo. Um pouco de descontentamento aqui, outro ali e
logo nada satisfaz – nem
mesmo DEUS.
Os homens mais felizes
que conheço são satisfeitos
com a aparência de suas esposas que, na maioria das
vezes, não segue o padrão
deste mundo, mas o padrão
bíblico.
No amor Perfeito de
Cristo.

Estatuto da Igreja
Com assessoria jurídica
e pastoral, estamos desenvolvendo um modelo de
Estatuto que será disponibilizado para todos os interessados. Depois do correcorre devido às mudanças
do Código Civil Brasileiro,
que acabou não dando em
nada, devido à liberação
que houve para as igrejas,
os pastores e líderes perceberam que há necessidade
de atualização no Estatuto

devido ao fato de serem antigos demais.
Baseados em modelos
funcionais que temos visto,
logo teremos um modelo
para ser apreciado pelos
pastores interessados. Entendemos que não somos
uma denominação e que
cada igreja local deve ter
plena liberdade para decidir a sua forma de atuação,
mas existem partes do Estatuto que são comuns a to-

dos e, certamente, o modelo sugerido poderá ser alterado a critério de cada igreja naquelas partes possíveis.
É importante que as
igrejas que já haviam registrado seu Estatuto de acordo com o novo Código, façam, de novo, alterações
para adequá-lo, especialmente com relação à qualificação de Associação para
Organização Civil de Natu-

reza Religiosa. O mesmo
ocorre com relação às organizações missionárias.
Atenção: dê preferência
para consultores e outros
profissionais que sejam ligados ao trabalho com igrejas
e que conheçam o assunto,
pois se você procurar aqueles que ainda terão que
pesquisar para ajudá-lo, poderá tomar decisões erradas. Tenha paciência, pois
agora não há mais prazos.

Conferências
Missionárias

Divulgação de
Projetos Missionários

Pr. Carlos A.Moraes
(16) 3761 - 0749
Dir. de Missões
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Igreja Batista Emanuel – 20 anos

Fachada da Igreja

Em 1984, o missionário
norte-americano Charles
Mathews, enviado ao Brasil
através da BIMI – Baptist
International Missions Inc, expôs ao Dr. Thomas L. Gilmer,
seu desejo de implantar uma
igreja no bairro Saúde, local
servido por um ônibus patrocinado pelo Templo Batista de
Indianópolis. Não levou muito
tempo e a nova igreja era iniciada na primavera de 1984,
tendo sido juridicamente organizada no dia 2 de agosto de
1985. No início do trabalho a
igreja reunia-se em uma casa
adquirida pelo Pr. Mathews na
Rua Otto Bastos, 383 e denominava-se Igreja Batista
Emanuel de Vila Santo
Estéfano.
Precisando de mais espaço para construir o templo, no
dia primeiro de novembro de
1988 foi adquirido o terreno

situado na Rua Eugênio Falk, 396, local
bem mais estratégico.
Com a mudança de local a igreja passou a
denominar-se Igreja
Batista Emanuel de
Jardim Previdência.
Logo, algumas salas,
e um pequeno auditório foram construídos.
Devido ao alto
custo dos aluguéis na
capital paulista, a família Mathews adquiriu, para sua residência, uma casa em
Atibaia. Algum tempo
depois, uma igreja em
Osasco pediu ajuda
ao Pr. Mathews. Após
um culto naquela igreja num domingo à noite, em agosto de 1991,
retornando para sua
casa, a família sofreu um trágico acidente que ceifou a vida
do casal, Pr. Mathews e dona
Lora que deixou seis órfãos:
Amy (4), Stephen (9), Joy (10),
Jonathan (12), Jennifer (20) e
Scott (22). Todos os menores
ficaram gravemente feridos no
acidente. Scott já estava casado com Márcia e morava
nos EUA. Jennifer, que estudava no exterior, estava temporariamente no Brasil, havia
ido para outra igreja com colegas naquela noite. A professora e amiga da família,
Connie Stearns, dos EUA,
também ficou gravemente ferida e tornou-se inválida. Pela
graça de Deus, um irmão do
Pr. Mathews, John, e sua esposa, Janice, passaram a cuidar das crianças com o apoio
de
diversas
igrejas
cooperadoras com os missionários da BIMI.

Com a morte do missionário, o trabalho quase fechou,
permanecendo apenas 8 irmãos. Esse grupo remanescente convidou Thomas Gilmer
Jr. Para ajudá-los. Thomas Jr.
Aceitou com a condição de que
seu pai, se tornasse o “pastor
titular”, pois ele não era pastor.
Assim, com o apoio de diversos membros do TBI e do Pr.
Sales da IBB de Jd. Maira
Estela, uma boa parte da construção foi terminada. Thomas
Jr. permaneceu cinco anos na
liderança da igreja. O Pr.
Thomas Gilmer conseguiu levantar algumas ofertas nos
EUA e boa parte da construção
do templo foi terminada.
No dia 4 de fevereiro de
1999, o Pr. Marcos Antonio da
Silva assumiu o pastorado da
Igreja Batista Emanuel. Pr.
Marcos era membro do TBI
enquanto estudava no Instituto Batista Missionário. Naquele período de estudos, auxiliava nos cultos de oração da
IBE no meio da semana e, posteriormente, começou auxiliar
nos finais de semana no Templo Batista de Cajuru, interior
de São Paulo. Após os estudos foi enviado pelo TBI com
apoio da IBE, até ser convida-

do, em 1999, para o pastorado
em São Paulo.
Durante o primeiro ano do
pastorado do Pr. Marcos, a
construção chegou ao acabamento. Uma empresa doou
centenas de computadores
usados e o Pr. Marcos profissional da área, reformou a
maioria deles permutando peças e a venda desses equipamentos usados e muitos
mutirões levaram ao término
da construção. Assim, no dia
12 de agosto de 2000 acontecia a inauguração do templo
da Igreja Batista Emanuel.
O trabalho tem se desenvolvido
na
área
de
evangelização, escola de música sob a liderança da esposa do Pr. Marcos, irmã
Elíliam, e uma escola profissionalizante na área de computação. A igreja já está se
multiplicando através de pontos de pregação para futuras
congregações. O trabalho iniciado pela família Mathews
não foi em vão, pois os esforços daqueles que assumiram
após a partido do Pr. Charles
e dona Lora, glorificam o nome
de Cristo e faz com que, depois de morto, esse casal de
missionários ainda fale.

REFLEXÕES DOS
TEMPOS FINAIS
Leis Pagãs
na Holanda
A Holanda é um dos países mais democráticos
do mundo tendo aprovado leis que contrastam com
os ensinamentos bíblicos. Leis que legitimam o casamento entre pessoas do mesmo sexo com liberdade para adotar crianças. Em 2003 foi legalizada a
venda da maconha nas farmácias do país sob prescrição médica, alegando fins terapêuticos. As igrejas estão enfrentando sérios problemas, por causa
das leis, com relação à disciplina para com a
membresia.

Muro Israelita
Um enorme muro de concreto está sendo
construído pelo governo de Israel com o objetivo de
formar uma barreira que isole os 200 mil moradores
de áreas palestinas. O muro deverá dificultar o acesso
de terroristas ao território israelense. Isto mostra que
segurança é, para Israel, uma preocupação diária e
constante. Cercado de inimigos por todos os lados,
Israel é uma ilha naquela região hostil. O problema é
que pedras e concreto não podem protegê-lo do ódio
de Satanás. Destruir Israel seria destruir a palavra
profética e fazer Deus mentiroso e por isso o Diabo
persiste nesse objetivo, usando pessoas, nações e
não poupando recursos.

Europa Anti – Semita

Pr. Marcos e Elílian

Pr
ojeto São Carlos
Projeto
Em reunião da Diretoria da
Associação Missionária Independente – AMI, realizada em
Batatais – SP, no dia 26 de fevereiro último, foi aprovado o
projeto do novo missionário,
Pr. Fernando César Martins,
para implantação de uma Igreja Batista Fundamentalista na
cidade de São Carlos, Região
Central do Estado de São
Paulo.
São Carlos, com mais de
200 mil habitantes, está a 240
Km da capital, tendo sido fundada em 1857. Conhecida
como “Atenas Paulista”, devido às instituições de ensino da
cidade, o município tem a maior concentração de cientistas
e pesquisadores, registrando
um pesquisador doutor (PhD),
para cada 230 habitantes e um
pesquisador para cada 42 habitantes. A cidade concentra
forte atividade industrial, com
mais de 1600 empresas que
produzem de bens de consumo a aplicações mecânicas.
O município será um dos
citygates do gasoduto Bolívia
– Brasil, tendo sido incluído
entre as cidades da primeira
rede de distribuição de gás
natural. Ainda na área das riquezas, os setores de agricultura e pecuária são bem desenvolvidos, tanto que, na pecuária, o município pertence
ao “cinturão do leite” do Estado, que reúne grandes produtores de leite tipo B.
Por outro lado, no que diz
respeito à evangelização, não
há nenhum trabalho Batista
Fundamentalista na cidade

Vista aérea parcial de São Carlos.
No detalhe, Pr. Fernando, a esposa Milena e Izabela.
que é cercada por diversos
municípios menores na mesma condição, como, Analândia
(40 Km, 3.500 habitantes),
Brotas (45 Km, 17.000 habitantes), Corumbataí (47 Km,
3.500 habitantes), Descalvado
(24 Km, 30.000 habitantes),
Dourado (50 Km, 8.500 habitantes), Ibaté (12 Km, 23.500
habitantes), Itirapina (20 Km,
11.000 habitantes), Pirassununga (50 Km, 62.600 habitantes), Ribeirão Bonito
(36 Km, 11.000 Habitantes) e
Rio Claro (10 Km, 153.000
habitantes).

O
missionário,
Pr.
Fernando César Martins (33)
é casado com Milena e tem
uma filha, Izabela com um ano
e sete meses. Converteu-se
em 1988 e tornou-se membro
da IBI em Orlândia – SP, pois
em sua cidade, São Joaquim
da Barra – SP, não havia igreja. Pouco tempo depois o missionário James Daniel Moore
chegou a São Joaquim da Barra para iniciar uma igreja e o
jovem Fernando César
Martins o ajudou desde o início. Nesse meio tempo, estudou teologia no Instituto Batis-

ta Ebenézer em Ribeirão Preto – SP.
Na sua experiência ministerial, Pr. Fernando auxiliou o
missionário Daniel Moore na
implantação da Igreja, ao mesmo tempo em que cursava a
Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e
Contábeis de Franca – SP,
tendo se formado em 1998.
Liderou trabalhos com os jovens, foi professor de EBD,
pregador e professor do IBE,
em Ribeirão Preto – SP.
Em 1997, o missionário
fundador da IBI em São Joaquim da Barra voltou definitivamente para os EUA e o jovem Fernando assumiu a liderança. Casou-se em 1998, foi
consagrado ao ministério pastoral em 1999 e pastoreia a
igreja até o momento.
Fernando nunca escondeu
sua vocação e orava para que
um dia o Senhor abrisse as
portas para ingressar na obra
missionária para implantação
de igrejas. Hoje, segundo o
seu testemunho, sente-se em
paz com as portas que se
abrem na cidade de São
Carlos.
A Diretoria da IBI em São
Joaquim da Barra já realizou a
assembléia indicando o seu próprio pastor para o campo missionário e, imediatamente, Pr.
Fernando está iniciando o levantamento de sustento financeiro
e apoio espiritual das igrejas.
Para convidá-lo: Caixa
Postal 06 – CEP 14.600-000
– São Joaquim da Barra – SP,
telefone (16) 3818-0651.

Na opinião de uma grande porcentagem de cidadãos de diversos países europeus, Israel é a maior
ameaça à paz mundial. Uma pesquisa de opinião realizada pela Comissão Européia e publicada em Bruxelas mostrou que 59% dos entrevistados afirmaram
que Israel representa um perigo para a paz. A opção
de que Israel não ameaça a paz no mundo não obteve maioria de votos em nenhum dos países da União
Européia. Esses resultados mostram quanto já
estamos nos aproximando dos temos finais. Provavelmente não existe nação que busque mais a paz
do que Israel. Mas a mídia suprime de maneira consciente o que é causa e o que é conseqüência. A Europa está madura para receber o Anticristo, aceitando o espírito diabólico e, por isso, o Anti-Semitismo
continuará crescendo.

Brasil Idólatra
O povo brasileiro, um dos mais religiosos do mundo, continua idólatra como sempre. No dia 3 de fevereiro último os meios de comunicação mostraram
esse fato através das homenagens prestadas à Senhora dos Navegantes, Iemanjá. Centenas de embarcações transportaram presentes para a “rainha
das águas”. Milhões de brasileiros estão sendo enganados por desconhecerem o segundo mandamento da Lei de Deus (suprimido nos catecismos católicos) que proíbe a idolatria (Ex. 20:4), bem como o
texto do Salmo 115:5-7. Outro fato interessante foi
noticiado pela revista Época em dezembro de 2003
sobre o concurso para a escolha do design da coroa
do centenário da Senhora Aparecida. O prêmio inclui
uma barra de ouro e uma passagem para Roma.

