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e-mail: jornaldeapoio@hotmail.com

Batistas Fundamentalistas
No Brasil não se fala muito sobre o que ocorre na Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos. Não se propaga, por exemplo, as razões
dessa divisão na CBS que resultou na formação
da Baptist Fellowship. Em maio de 2002 publicamos uma matéria intitulada “Conspiração
Fundamentalista”, falando a respeito da crescente influência dos fundamentalistas dentro da Convenção Batista do Sul.
O fato é que, naquele ano, circulava aqui no
Brasil, nos meios acadêmicos da Convenção Batista Brasileira, um breve ensaio crítico assinado
por um professor liberal atacando os
fundamentalistas. Segundo o referido texto, os
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Divisão na Convenção Batista do Sul nos
E.U.A. Pode Dividir Aliança Batista Mundial
Por 62 votos favoráveis à saída e 10 votos
favoráveis à permanência, a Comissão Executiva
da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos
aprovou, em fevereiro último, parecer favorável
que recomenda que a referida Convenção se desligue da Aliança Batista Mundial na sua Assembléia a realizar-se em junho de 2004.
Esta decisão drástica foi tomada, depois que
a Aliança Batista Mundial aceitou como membro,
em 2003, a Baptist Fellowship, uma nova Convenção formada por milhares de igrejas que romperam com a Convenção Batista do Sul por discordarem com os rumos que esta convenção estava tomando. A aceitação desse novo grupo dissidente da Convenção Batista do Sul dos EUA
aconteceu durante o Concílio Geral da Aliança
Batista Mundial ocorrido em 2003 no Rio de Janeiro aqui no Brasil.
A Aliança Batista Mundial foi organizada em
1905, em Londres, Inglaterra, e a Convenção
Batista do Sul dos Estados Unidos esteve presente
desde o início, sendo a maior colaboradora na
parte financeira. O que mais preocupa a liderança da ABM é que essa grande divisão esteja ocorrendo às vésperas do centenário da organização
que acontecerá em 2005 sob o tema: “Juntos em
Cristo: 1905-2005”, na cidade de Birmingham,
Inglaterra. Atualmente a ABM reúne mais de duzentas convenções batistas espalhadas por diversos países em todos os continentes.

fundamentalistas dentro da Convenção Batista do
Sul nos EUA já haviam tomado conta da Presidência da Convenção, de diversos seminários,
juntas estaduais e dos principais grupos de trabalhos e órgãos de comunicação da entidade.
A preocupação do ensaísta era tão grande que
ele chegou a dizer que houve um “golpe de estado” na denominação e que esse “golpe” iniciado
em 1979 teria alcançado o apogeu em 1989, ao
conseguir hegemonia total e implantando o que
ele denominou de “pensamento único”.Como resultado desse “golpe”,os não fundamentalistas
teriam perdido suas posições e estavam sendo
“excluídos” dos lugares de influência e decisão
dentro da denominação. Seria esse o motivo do
rompimento desse grupo dissidente, a Baptist
Fellowship? Se a resposta for afirmativa, quem
são os fundamentalistas: os que saíram ou os que
permaneceram na Convenção Batista do Sul?
E Aqui no Brasil?
Na verdade, os grupos Batista Fundamentalistas aqui do Brasil nada têm a ver com a Convenção Batista do Sul dos EUA e nem com a Convenção Batista Brasileira. Mas não podemos nos
esquecer que todos os grupos de Batistas
Fundamentalistas se formaram e continuam se
mantendo através de difíceis batalhas para preservarem a sã doutrina que vai sendo diluída através de alianças que visam mais a grandiosidade
das organizações do que a independência, autonomia e liberdade das igrejas locais.
Além disso, a idéia de grandiosidade numérica sufoca a pureza doutrinária. Basta lembrarmos
que na década de 1960 a CBB bateu firme contra
a infiltração da renovação carismática e houve a
divisão que resultou na CBN, de doutrina renovada. Agora, no início de 2002, aconteceu a
reaproximação entre os batistas “tradicionais”, da
CBB, e os “renovados”, da CBN. O Pr. Fanini, em
entrevista à revista Eclésia (74) dizia em alto e
bom som que “...há mais igrejas, digamos
assim,carismáticas na CBB, como existem muitas tradicionais na CBN”.
A pergunta que sempre teremos que levantar é a mesma: “O que é que mudou: a
Bíblia ou os homens?” Aqui não se trata de
assuntos culturais relativos, mas de doutrinas fundamentais da fé cristã que envolve a
autoridade das Escrituras. Afinal, a quem
queremos agradar? A Deus ou aos homens?
(Gl 1:10).
Toda essa movimentação é apenas mais um
sinal de que nos últimos dias as coisas serão bem
mais difíceis e confusas e todos nós vamos precisar de discernimento e estudo da Palavra para
nos mantermos firmes, Que o Senhor tenha misericórdia de nós!.

realidade somos. Lembro das
O Jornal de Apoio, é mais
palavras de um pastor batisque um veículo de comunita quando se referia à identicação e integração entre as
dade: “Por trás de um nome
igrejas
de
posição
há uma idéia, uma história e
fundamentalista, é também
um propósito”.Portanto, ser
um importante meio de
batista, não significa alienarconscientização e evangese dentro de uma denominalização.
ção e sim assumir uma idenMeu primeiro exemplar
tidade que lhe é peculiar e
foi o de nº 113, presenteado
acima de tudo bíblica (Tito
pelo pastor Joel Moura
1:9).Trazer pensamentos e
Gouveia, quando passava
práticas apenas para se enférias na cidade de
quadrar às novas tendênciCajazeiras-PB, exemplar
as, significa ferir e extinguir
este que guardo com muito
o que os nossos irmãos no
carinho, por ter sido o canal
passado tanto lutaram e morde
conhecimento
do
reram para preservar.
fundamentalismo.Antes de
Infelizmente temos obconhecer o Jornal de Apoio
eu tinha uma imagem Jonábio de S. Barros - Cajazeiras-PB servado líderes que se dizem
distorcida do fundamentalismo, afirmando ser ul- batistas, mas que, em nome dessas novas tentrapassado, extremista, radical e que não conse- dências, abdicaram a sã doutrina introduzindo em
guiria espaço no Brasil.
suas igrejas práticas e ensinos estranhos. (UnUm dos artigos que me chamou mais a atenção com óleo, ministério pastoral feminino,
ção foi, o Manifesto Fundamentalista Bíblico do interdenominacionalismo etc.).
Pr. Addson Costa. Relembrando partes deste arÉ por este, e muitos outros fatores, que o Jortigo destaco o seguinte: “Agora este mesmo povo,
nal de Apoio me trouxe grandes dádivas. A Conusa um tipo de culto paganizado, pela utilização gregação Batista Fundamentalista foi uma delas,
frenética de seus corpos, manifestado por palmas pois é fruto deste manifesto, que nos levou a ree danças, vestimentas indecentes e rebolados” fletir sobre o assunto. O Jornal de Apoio foi a fer“As missões não passam de simples conforma- ramenta que faltava para compreendermos a urções culturais e a técnica de passar um “modus gente necessidade de retornarmos, às bases, aos
vivendi” evangélico e não um Jesus que vive”.
fundamentos. Deus esteja abençoando os
Afirmações como estas me incomodaram e me
idealizadores e cooperadores deste maravilhoso
levaram a rever meus conceitos como batista. Me jornal e como crentes batistas fundamentalistas
considerava batista, mas na prática não tinha tal divulguemos através das igrejas presenteando a
identidade. Muitas vezes tentamos passar para amigos este importante defensor da sã doutrina.
os outros o que somos e fazemos, mas, é só por
Jonábio de Souza Barros
meio da identidade que iremos mostrar o que na
Pregador Batista
m
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1984 –2004 – 20 ANOS!

Pastores presentes no culto

Pastor Rômulo W. Ribeiro

Em comemoração os 20 anos do Jornal de
Apoio, foi realizado um culto de ações de graças na Igreja Batista Independente-Batatais-SP.
A escolha deste local deveu-se ao fato de o
editor do jornal durante estes 20 anos, Pr.
Carlos Alberto Moraes, ter sido salvo através
do ministério desta igreja nos primeiros anos
do trabalho Batista na cidade.Entre 1967 e
1988 ele foi membro em Batatais. De 1989 até
hoje, é membro da IBI em Orlândia-SP onde
foi pastor auxiliar de 1989 a 1991 e titular de
1992 até julho de 2003 quando saiu para o trabalho missionário e voltou a residir em Batatais.
O culto de ações de graças contou com a
presença de 17 pastores, missionários e cerca de 350 irmãos representando 18 igrejas
batistas e tendo como preletor o Pr. Rômulo
Weden Ribeiro, de Londrina-PR. Também participaram do louvor diversos grupos das igrejas da região.
O Pr. Carlos, fez um resumo da trajetória
do jornal e agradeceu a Deus e a todos os que,
nestes 20 anos, colaboraram com o projeto,
desde aqueles que o incentivaram no início até

aos que hoje escrevem suas colunas, enviam
artigos, notícias e sugerem assuntos para serem abordados.Destacou que o maior apoio
vem dos pastores e igrejas que contribuem financeiramente para a impressão e distribuição
do periódico.Salientou ainda que, como pastor
e jornalista, sente-se realizado, mas não acomodado, pois acredita que, para os que servem a Deus, o melhor está por vir e como dizia o apóstolo Paulo, sempre estaremos “prosseguindo para o alvo”.
Na mensagem, o Pr. Rômulo, falando sobre Daniel (1:9-20), enfatizou que é importante
PUBLICAR o que Deus faz. O texto enfatizou
a graça e a misericórdia de Deus (v. 9), a saúde (v. 15) e a sabedoria (v. 20). Daniel era sábio e aprendeu a lidar com o ser humano (v. 8),
uma das artes mais difíceis de serem aprendidas. Mas tudo começou quando Daniel “propôs no seu coração” (v. 9).
Um dos alvos da direção do Jornal de Apoio
neste ano de 2004, é ampliar o número de igrejas participantes entre os batistas Independentes, Regulares e Bíblicos.

José Mauro e Diva. Ao fundo
irmão Gilberto, dirigente do culto

Pastor Paulo Castelan e família

Jornal de Apoio Incentiva
o Fundamentalismo
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Quinteto da IBI de Batatais

Pastor Carlos A. Moraes

XVII Congresso Batista Bíblico
Sob o tema, “A Postura da igreja
no Mundo Moderno”, a Comunhão
Batista Bíblica Nacional realizará nos dias 13 a 17 de julho de 2004, o XVII Congresso Batista Bíblico. Neste ano o evento terá lugar
na cidade de Santa Maria
da Vitória, Sudoeste da
Bahia, cidade banhada pelo
Rio Corrente que a separa,
na margem esquerda, da cidade de São Félix do Coribe.
Os dois municípios são ligados por
uma bela ponte.
Mesmo se tratando de uma cidade pequena do interior da Bahia, espera-se a participa-

ção de caravanas de diversos estados brasileiros, uma vez que há seis
hotéis e pousadas com boas acomodações e baixo custo para
os congressistas.Os preços
para as diárias variam de R$
6,00 a R$ 37,50 por pessoa.
A taxa de inscrição é de
R$ 15,00 (quinze reais) e deverá ser efetivada através do
Banco do Brasil, Agência
0929-6, C.C. 5811-4 em nome
da Comunhão Batista Bíblica Nacional. Para maiores informações:
E-mail:templobbgarcia@ibest. com.br,
fax (19) 3228-3776 ou pela Caixa Postal 3093CEP 13.033.990-Campinas-SP.
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Templo Batista em Indianápolis
é Confiscado Pelo Governo

jornaldeapoio@hotmail.com

Entropia
A verdade, sem o
genuíno amor
fica mutilada,
desnaturando
a missão da igreja

Fundado em Abril de 1984

EXPEDIENTE

Entropia é a quarta lei da termodinâmica,
conceito introduzido por Clausius na energética
para traduzir quantitativamente a degradação
da energia. Essa lei nos ensina que toda energia parada tende a desaparecer. Com essa
definição em mente, quero convidá-lo a refletir
sobre a energia do cristão: o amor.
A língua hebraica possuía apenas um verbo principal para expressar os múltiplos matizes do amor, enquanto o grego dispunha de três:
EROS, que designava especialmente o desejo
de possuir. Uma espécie possessiva de amor
que objetivava saciar as suas próprias necessidades. A segunda forma era FILOS, que designava o amor que se preocupa com o necessitado. Daí a palavra filantropia. A terceira forma grega para o amor era ÁGAPE, muito pouco usada pelos gregos, justamente porque expressava exatamente o contrário de EROS, a
forma popular e preferida. Enquanto EROS
priorizava a si mesmo, ÁGAPE priorizava o
outro. Foram os tradutores do A.T. para o grego que utilizaram ÁGAPE com mais freqüência
e Jesus a popularizou, não só no discurso, mas
na prática. Foi essa forma de amor que revolucionou a sociedade greco-romana através das
vidas dos cristãos.
Vamos à reflexão. Ao escrever as cartas
às sete igrejas da Ásia nos capítulos 2 e 3 de
Apocalipse, o apóstolo João descrevia profeticamente, sete eras da história da Igreja. Éfeso
representa a era da igreja até o final do primeiro século quando os cristãos lutaram com todas as forças contra as heresias, dos falsos
mestres, falsos apóstolos e falsos profetas.
Mas a constatação é triste em Ap. 2:4: “Tenho
porém contra ti que deixaste o teu primeiro
amor”. A falta dos efésios foi a estagnação da
sua principal virtude: o amor! Sua oposição aos
falsos irmãos os conduziu a dissensões dentro da igreja a ponto de deixarem o Ágape.
Aprofundando nossa reflexão, podemos nos
reportar até a igreja de Corinto. No capítulo 13
da primeira carta, conhecido como o hino do
amor, a palavra grega utilizada é a mesma de
Apocalipse 2:4: ÁGAPE. Um estudo detalhado
e uma exegese honesta do texto nos leva à
compreensão de que esse amor é a energia do
cristão. Essa forma de amor, preferida pelos
tradutores do A.T. para o grego é a maior das
virtudes cristãs. Deus é amor (I Jo. 4:8) e nos
tem transmitido esse amor (I Jo. 4:10), ordenando que nos amemos uns aos outros (Jo.
13:34-35). O capítulo 13 de I Coríntios foi escrito para mostrar que sem essa energia vital,
que é o ÁGAPE, nada tem valor. Na eternidade, o amor permanecerá, pois é a energia eterna que nos mantém ligados a Deus. Na eternidade não precisarei da fé nem da esperança,
mas não existirei sem o amor!
Apliquemos para nossos dias, na qualidade de Batistas Fundamentalistas. O
fundamentalismo bíblico é a exposição literal
das declarações e atitudes da Bíblia e também
a oposição militante a todas as declarações e
atitudes contrárias à Palavra de Deus. Como

fundamentalistas contemporâneos, estamos em
luta desde o início do século XX contra as correntes contrárias às Escrituras, tal qual os
efésios. Combatemos as heresias dos falsos
mestres, falsos apóstolos e falsos profetas e,
principalmente, falsos irmãos.
Nesse campo de batalha tudo que fazemos
gera tensão. Confesso que no debate dialético
entre a verdade, a fé e o amor, algumas vezes
minhas forças quase esvaíram. É claro que
nenhum fundamentalista concorda que o amor
deve ignorar a verdade, mas também deve entender que a verdade sem o amor é
discriminatória e não deixa lugar para a misericórdia, para a longanimidade, para o perdão. A
verdade, sem o genuíno amor fica mutilada,
desnaturando a missão da igreja. Deus me
amou ainda pecador. O amor chegou primeiro.
Uma pessoa perdida não sabe se a minha doutrina é certa ou errada, mas ele sabe se eu o
amo ou desprezo. Se percebe que o amo é provável que tenha interesse em saber no que eu
creio. É sobre isso que o apóstolo Paulo tratou
em I Coríntios 13. Sem amor nada tem valor e
nós murcharemos. Sem o amor as nossas verdades se tornarão dogmas e a nossa
evangelização não será nada mais que
proselitismo.
Temos uma espécie de medo de amar, justamente porque não estamos entendendo o
amor como foi proposto por Jesus. Para Ele,
amar não era apenas um conceito que podia ser
codificado e analisado. Também não era um sentimento piegas. O amor deve resultar de uma
decisão séria que acarreta custo. O amor de
Deus pelo mundo o levou a dar o Seu Filho
para morrer na Cruz. O meu nome foi escrito no
Livro da Vida com o sangue do Cordeiro de
Deus. Quando os discípulos voltaram da sua
missão onde pregaram, curaram enfermos e expulsaram demônios, pulando de alegria e entusiasmados, Jesus lhes disse que o verdadeiro
motivo de alegria deveria ser o fato de terem os
seus nomes escrito no céu.
Se Éfeso representava o primeiro século da
era cristã, Laodicéia representa os tempos finais e as características proféticas descritas em
Apocalipse 3:14-22 parece uma descrição desse início do século XXI quando prevalece a
mornidão dos “evangélicos” auto-suficientes,
prósperos materialmente e paupérrimos no relacionamento com Deus. Uma geração que conseguiu desfigurar o evangelho criando posições
completamente antagônicas. Alguns querem ser
reconhecidos e destacados pelos sinais e prodígios enquanto outros se gabam da ortodoxia.
Mas a necessidade do mundo continua sendo
a mesma do primeiro século. Os incrédulos precisam ver a concretização da mensagem de
salvação em nossas vidas e, isso só acontece
quando a energia do cristão está em alta. Por
isso, as palavras de Jesus continuam ecoando
aos nossos ouvidos: “Nisto todos conhecerão
que sois meus discípulos, se vos amardes uns
aos outros.” A quarta lei da termodinâmica é
inexorável!

Fundação do Amor Revolucionário e Ministérios de Apoio - CNPJ 52386927/0001-05
EDITOR
Pr. Carlos Alberto Moraes - MTb 35.664
Assistente de Redação
Pr. Rômulo Weden Ribeiro
Digitação e Expedição
Agnes Ayres F. Moraes
Talita Fernandes
COMPROMISSO
Este periódico é BATISTA em governo
e doutrina, é INDEPENDENTE em
operação, é FUNDAMENTALISTA em
posição e SEPARADO por convicção.

IMPRESSÃO
Gráfica e Off Set O Jornal
Telefax: (16) 3761-6282 - Batatais - SP
graficaojornal@netsite.com.br
CONTATOS
Caixa Postal 125 - 14300-000
Batatais-SP- Tel.: (0xx16) 3761-0749
e-mail: jornaldeapoio@hotmail.com

Os artigos assinados são de
responsabilidade dos autores.

O Departamento do Tesouro Americano,
conhecido pela sigla IRS, que corresponde
à nossa Receita Federal aqui no Brasil, confiscou um templo batista em Indianápolis, Indiana, EUA. A ação ainda está sendo discutida na justiça, mas o líder da igreja, Pr. Greg
Dixon começou uma batalha para mexer com
a opinião pública
do seu país. Ele
preparou
um
vídeo e um documento que está
sendo distribuído
sob o título, “Trinta Maneiras que o
IRS usa para controlar Pastores e
Igrejas na América”.
Esse episódio, que não é
único, mas atinge
cerca de quinhentas igrejas
nos EUA é um alerta para os crentes em toda
parte do planeta. A armadilha está ligada à
isenção do imposto de renda para as igrejas. Para obter tal isenção são necessários
diversos procedimentos que vão contra os
princípios de separação entre Igreja e Estado. Segundo o Pr. Dixon, é importante observar o que é que se exige de uma igreja
para que lhe seja concedida a isenção. Muitos requisitos, aparentemente inocentes,

servem como argumento para que o estado
exerça controle sobre a religião.
Não vamos mencionar aqui os trinta
ítens apresentados no documento elaborado pelo Pr. Dixon retirados da publicação
IRS 1828, “Guia de Taxas Para Igrejas e
Outras Organizações Religiosas sem Fins
Lucrativos”,mas
queremos alertar
as igrejas nesta
hora em que as
leis do mundo
todo estão sofrendo alterações
drásticas e poderão acabar com a
liberdade religiosa como já acontece na França e
outros países europeus. Vale a
pena ler o livro “A
Democracia Elegerá o Anticristo”,
de Arno Froese, editora Actual Edições, de
Porto Alegre – RS.
Para maiores informações, entrar em contato
com o Pr. Greg Dixon no endereço:
Templo Batista de Indianápolis
19 th Distrito Judicial
2911 South East Street
Indianápolis,Indiana
Fone: 317-783-6753
Fax: 317-781-2775

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

Um Milagre Da Bíblia
Na Ilha Pitcairn
A Ilha Pitcairn é um dos lugares mais
remotos do mundo.Fica isolada no Oceano
Pacífico entre o Chile e a Austrália.Com somente 35km2 e com cerca de 50 habitantes esta ilha tornou-se mundialmente conhecida pelo motim do navio “Bounty” acontecido em 1789. O capitão Blight e 18 dos
seus homens foram lançados ao mar pelos
amotinados em um pequeno barco. A duras penas chegaram são e salvos ao Timor.
Quase todos os amotinados foram capturados no Taiti. Um pequeno grupo conseguiu fugir para a ilha de Pitcairn onde deram início a uma pequena comunidade, casando-se com mulheres polinésias levadas
do Taiti. Estes homens eram muito revoltados e cruéis. Na formação da comunidade
houve muitas brigas e assassinatos. Mas

tudo mudou quando foi encontrada a Bíblia
do “Bounty”, trazida por um dos marinheiros. Com a leitura da Bíblia, pouco a pouco os habitantes da ilha foram se convertendo até ao ponto em que todos aceitaram a fé em Jesus Cristo. A população
cresceu rapidamente e não cabia mais na
ilha. As novas gerações foram mudando
para Norfolk, uma outra ilha um pouco maior e mais próxima da Austrália levando a
sua fé. Os habitantes que permanceram
em Pitcairn vivem da venda de artesanato
e de selos para colecionadores. Mais informações sobre Pitcairn e outras ilhas
curiosas, podem ser encontradas no livro
EM BUSCA DE LILIPUT do autor deste
artigo. O livro pode ser solicitado pelo
Telefax: 21-2295-6493

“É fácil confundir curiosidade intelectual com
fome espiritual” (François Fenelon).

“Quem não teme o futuro pode aproveitar o
presente” (Thomas Fuller).

“O que impede o homem de entrar no reino
dos céus não é o fato de possuir riquezas, e
sim o fato de as riquezas o possuírem”
(J.Caird).

“A igreja não é um clube de iates, mas uma
frota de barcos de pesca” (Anônimo).

“A popularidade tem matado mais profetas do
que a perseguição”
(Vance Havner).

“A distância entre um sonho e sua realização
é bem menor do que você imagina” (Silmar
Coelho).

“A arte de vencer se
aprende nas derrotas”
(W. Dietrich).

“A idéia de que este mundo é um parque de diversões e não um campo de batalha tem sido hoje
aceita, na prática, pela vasta maioria dos cristãos” (A. W. Tozer).
“O homem que não tem vida interior é escravo do que está fora dele” (Henri Frédéric
Amiel).
“Os homens fariam muitas coisas se não julgassem tantas coisas impossíveis” (François
de Malesherbes).

“A força não vem da
capacidade física.
Vem de uma vontade
indomável” (Ghandi).

“A maior proeza que você pode realizar é surpreender-se” (Steve Martin).
“Não conhecemos o que o futuro nos reserva, mas conhecemos quem dirige o futuro”
(Willis J. Ray).
“Há duas maneiras de viver a vida: Uma, é
como se nada fosse milagre. A outra, como
se tudo fosse milagre” . (Albert Einstein).
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“Igreja” Secular

O Sucesso Contra os
Hereges Consiste em
Perseverança
Em algumas culturas geralmente se homenageiam seus
mortos escrevendo em sua lápide algo que expressa em
poucas palavras aquilo que o falecido foi ou deixou como
marca. Os versículos 17-23 de Judas não constituem a inscrição de uma lápide, mas um resumo exortativo sobre tudo
aquilo que foi dito nesta carta.
“Vós porém amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus
Cristo, os quais vos diziam: No último tempo haverá
escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões.
São estes os que promovem divisões, sensuais, que não
têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no
amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor
Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida – salvai-os, arrebatando-os do fogo
-; quanto a outros, sede também compassivos em temor,
detestando até a roupa contaminada pela carne”.
Após alertar asseveradamente as igrejas contra os hereges e suas práticas imorais, Judas introduz uma conclusão exortando os irmãos a perseverarem na fé batalhando
constantemente. O que ele faz neste texto é mostrar como o
povo de Deus lida no dia a dia com os hereges.
Em primeiro lugar, A BATALHA PELA FÉ EXIGE ATENÇÃO CONTRA INIMIGOS EXTERNOS (HEREGES) (17-19).
Judas chama a atenção para predições dadas pelos apóstolos. Parece que as igrejas mesmo tendo conhecimento dos
erros dos hereges ainda preferiam dar-lhes ouvidos. E um
princípio que podemos extrair para hoje é que há muitos tipos de heresias e hereges. Eu considero todos aqueles que
rejeitam a prática da Palavra mesmo tendo conhecimento dela
um herege. É interessante como muitos crentes não se importam em andar com pessoas como essas. Será que estão
em alerta contra estes que desonram o nome de Deus?
Outra verdade a relembrar é que os hereges dividem a
igreja, são mundanos e não são salvos. Eles são os “Antrax”
da igreja, sua única função é matar. O v. 19 usa a palavra
“psychikoi” sugerindo que esses homens seguiam seus desejos e apetites naturais sem qualquer freio ou controle. Um
outro princípio para hoje é que se você souber que uma carta tem Antrax (como em 2001 nos EUA) a guardará contigo?
Infelizmente é o que muitos estão fazendo: continuam alimentando os hereges e rebeldes.
Em segundo lugar, A BATALHA PELA FÉ EXIGE ATENÇÃO CONTRA INIMIGOS INTERNOS (CONCUPISCÊNCIAS) (20). Para a compreensão desse ponto é sugerido dois
tipos de edificação. A primeira deve ser pessoal. “Construa
uma vida de santidade”. É responsabilidade de cada salvo
se santificar afastando-se de companhias que os colocam
em oposição a Deus. Um princípio que podemos extrair para
hoje é que andar com hereges e carnais provoca a ira de
Deus pois impede o crescimento do crente.
A segunda edificação deve ser congregacional. É responsabilidade de cada igreja buscar a santidade através de
um compromisso sério com Deus e sua obra. No lugar de
muitos programas é preciso muita oração e busca da vontade de Deus. Um princípio é que as igrejas sérias crescem
não porque têm bons programas mas porque têm crentes
que buscam o Senhor com seriedade e não somente por interesse.
Em terceiro lugar, A BATALHA PELA FÉ DESENVOLVE COMPAIXÃO PELOS MAIS FRACOS (21-23). O alimento para esta batalha é o amor. Os salvos rejeitam os hereges
porque estes decididamente rejeitaram a Deus, mas não perdem a visão do amor de Deus pelos perdidos. Um princípio
para hoje trata-se de aprender a ser firme com as pessoas
certas. Elimine os inimigos e não os companheiros.
A manutenção na batalha é o cuidado dos feridos. É responsabilidade de cada igreja buscar e ajudar os feridos pelos hereges. Um princípio para hoje faz a seguinte pergunta:
Como? O versículo v.23 reponde afirmando que através da
evangelização; através da compaixão; através da rejeição
de práticas carnais; o auxílio pode ser distribuido com eficiência.
O que você gostaria que fosse escrito em sua lápide?
...E em sua lápide ministerial? Aqui jaz mais um herege! Aqui
jaz mais um inconstante! Aqui jaz mais um complacente com
o erro! Para que isso não aconteça creia que O SUCESSO
CONTRA OS HEREGES CONSISTE EM PERSEVERANÇA!

O secularismo pode ser
considerado como simplesmente o crer e o comportar-se
como se o homem fosse uma finalidade em si mesmo; como se
a raça humana existisse como
único propósito de procurar a
sua glória, seu próprio poder.
Secular é o antônimo de
Sagrado, e enfatiza a centralização do homem.
O secularismo em si compreende o humanismo, o
existencialismo, as filosofias
orientais e todas aquelas áreas da vida e de pensamento
que não reconhecem o valor ou
o direito das Escrituras de dizer o que devem fazer e como
fazê-lo.
No secularismo não há lugar para se pensar em seres superiores, ou sobre qualquer responsabilidade humana perante
eles. Assim o homem se torna
livre dos valores eternos, éticos
e morais. O homem passa a ser
regente de sua própria vida,
auto-suficiente, e dono do seu
destino.
A cultura secular compreende o homem de uma maneira
antropocêntrica e naturalística,
e o mundo como sendo resultado da ciência moderna.
Estamos vivendo numa
época de mudanças nas esferas, teológica, cultural, moral e
político social da atividade humana. As igrejas que antes batalhavam pela fé e lutavam tenazmente contra o secularismo,
tem sido conclamadas a deixar
o lugar santo e a trazer seu altar para as ruas da vida, em
nome de abandonar o sagrado

para entrar no secular, afim de
sacramentalizar as coisas seculares, tornando-se em:
“Igreja” secular, profanando o
Evangelho de Cristo.
A “igreja” secular, vive a
nova moralidade que dá grande ênfase à ética situacionista,
ou seja, licença para pecar. O
pecado deixa de ser malígno e
às vezes se torna a única alternativa para a pessoa, e então ela o pratica (mentira, divórcio, aborto, homossexualismo,
roubo, adultério, prostituição,
corrupção, etc). É o NeoEvangelicalismo que prega a
nova maneira de ser crente: o
“crente” secularizado, moldado,
enquadrado no esquema do
mundo, e que “amontoam para
si doutores conforme as suas
próprias concupiscências”( IITm.4:3.)
A “igreja” secular nega a
qualidade absoluta da verdade
e daquilo que é certo ou errado, não há qualquer tipo de valor moral. A antropologia é a regra de fé e prática da “igreja” secularizada, ela é o assunto
crucial para determinar a maneira de como o homem deve
viver.
A “igreja” secular procura
reconstruir uma fé com novos
termos e símbolos para o homem moderno, é seu dever operar sua própria salvação pelos
seus próprios esforços. O homem não pensa mais de forma
ontológica ( crença no sobrenatural), mas só de forma
antropocêntrica. O resultado é
a exaltação do humanismo, e
uma adoração ao homem como

nos dias da torre de Babel.
O “evangelho” da “igreja”
secular é: o homem é a medida
de todas as coisas, rejeitando
a tutela de qualquer ser superior e fazendo suas próprias decisões.
A “igreja” secular prega um
mundanismo “sagrado”. O culto da sorte e místico atrai sempre mais pessoas e cria atalhos
mágicos para atingir o cumprimento das esperanças humanas. As pessoas vivem sem
qualquer compromisso com
Deus, livres de qualquer autoridade em geral. Essa atitude
automaticamente força o homem a se preocupar excessivamente com a busca de finalidades terrenas e mundanas,
com seu progresso material,
seus prazeres e nada do espiritual. “mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus”
(II-Tm. 3:4b).
Na “igreja” secular não há
diferença entre crente e não
crente pois todas as antigas
barreiras já foram rompidas,
principalmente as morais. O
mal é justificado pelo “amor”,
que sacrifica os absolutos divinos quanto ao que é certo e errado.
O “crente” secular livre, se
torna escravo do materialismo
e da insatisfação pessoal, pois
tudo isso gera insegurança e
sofrimento.
A “igreja” secular fez as pazes com o mundo, vivendo
como o mundo, exprimindo o
evangelho na linguagem do
mundanismo prático, dependendo inteiramente dos alvos de

Pr. Mauro Régis da Silva
um mundo que jaz no malígno.
A ênfase é dada sempre às coisas desta vida e não às que
pertencem a eternidade.
Uma vez que a “igreja” secular justifica o mundo, o evangelho verdadeiro é neutralizado
e negada a autoridade final das
Escrituras. A vida humana torna-se vazia e um vácuo espiritual é tudo que resta numa sociedade que deixa Deus de
lado, caindo no abismo do irracional.
A “igreja” secular é o paradoxo que exprime a maior
repugnação feita por Jesus
Cristo: “ vomitar-te-ei da minha
boca” (Ap.3:16)
Os crentes fiéis a Jesus
Cristo devem continuar separados do sistema deste mundo
que jaz no maligno, pois fomos
chamados para fora dele. “Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura” (Hb. 13:14).

Pr. Edgar Donato
“Tô cansado de maná, já não agüento esse maná.” É o que
muita gente dizia no livro de Êxodo. Em nossos dias, mudamse as palavras, mas no meio do povo de Deus, existem aqueles
mantenedores desse discurso: tô cansado de ler a Bíblia, já não
agüento essa leitura da Bíblia.”
É hora de decretar como falido o nosso senso de auto-suficiência e manter bem firme a nossa convicção de dependência do Senhor: “... poissem mim vocês não podem fazer coisa
alguma” – Jo 15.5
A “Paixão de Cristo” não é apenas um filme, mas o
amor do Salvador, morto na cruz por nós. A “Paixão do
Cristão”, não é apenas freqüentar a igreja, mas compartilhar o Cristo vivo!
Sites saqueando, cigarros sugando, cervejas seduzindo,
locadoras luxuriando, revistas ridicularizando, ímpios impondo... Diante de tanta pressão, a Bíblia pergunta: Como purifica-

rá o jovem o seu caminho? Sl 119.9 – Resposta: Observandoo conforme a tua Palavra –v. 10.
Brigamos por tudo: pelo namorado, por um pedaço de terra,
por uma vaga no estacionamento, para provar que somos superiores, por urânio... Assim caminha a humanidade, queimando
seus neurônios!
A revista SUPERINTERESSANTE de abril faz uma pergunta
na capa: Quem matou Jesus? A matéria especula mas não dá
a verdadeira resposta. Pena que não consultaram ao apóstolo
Paulo: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi:
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras... I Co 15.4
Para o filósofo francês Sartre, a morte é um absurdo, é a
aniquilação, a falência do ser humano. Para quem crê em Jesus
a morte é um intervalo, uma despedida, uma entrada nos portões
eternos

Agende Estes Eventos
XVII Congresso Batista Bíblico
Dias 13 a 17 de julho em Sta Maria da Vitória-BA
E-mail:templobbgarcia @ ibest.com.br
II Conferência Fiel Para Jovens
Dias 19 a 23 de julho em São Sebastião-SP
E-mail:christiane@editorafiel.com.br
I Conferência Rocha Eterna
Dias 9 a 11 de agosto em Ribeirão Preto-SP
E-mail:rochaeternabr @ hotmail.com
Tel (16)3979-7867
Congresso Batista Fundamentalista
Dias 6 a 9 de setembro em Ribeirão preto-SP

Pr. Luiz R Nunes (16) 3967-8912 e 629-2646
E-mail:ana.luizncenes @ bol.com.br
XX Conferência Fiel Para Pastores e Líderes
Dias 4 a 8 de outubro em Águas de Lindóia-SP
E-mail:marilene @ editorafiel.com.br
Congresso Internacional Sobre a Palavra Profética
Dias 20 a 23 de outubro em Poços de Caldas-MG
Dias 25 a 28 de outubro em Campina Grande-PB
E-mail:mail@chamada.com.br
Associação Batista Bíblica Nacional
Dias 13 a 15 de novembro em Fortaleza-CE
Pr. Tenório (87)3762-3276 e 8803-1291
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“Pastor Segundo o Coração de Deus”
“Buscamos primeiro
o Reino dos Homens!”
Basta ser gente para nascer inserido nessa “Matrix” chamada
humanidade. Estamos dentro de uma dimensão natural, racional,
voltada para o auto-conhecimento e a auto-preservação. E daí?
Que mal há nisso? A maldade é intrínseca à nossa natureza, não
a aprendemos, a antivirturde é onipresente em nossa constituição
genética. A questão é... Que tipo de essência buscamos?
Temos uma facilidade incrível para desenvolver o nosso potencial no Reino dos Homens. A fascinação das riquezas, o destaque, a busca da celebridade, conquistas amorosas e o magnetismo do poder seduzem, seduzem, seduzem...
O incrível é o fato de estarmos tão inebriados, tão envolvidos, tão “plugados” nesse estilo de vida que não imaginamos
algo melhor. É verdade que demos um salto em se tratando de
conforto. Temos aparelhos que controlam a temperatura, eletrodomésticos tão úteis para ganhar tempo, correspondências
on-line, meios de locomoção que encurtaram distâncias, apertamos botões e as máquinas nos servem... Contudo, a
tecnologia não extirpa o egoísmo instalado à flor da pele, um
automóvel extremamente confortável não tira a irritação causada pelo trânsito e a melodia oriunda do equipamento de som
mais sofisticado não traz harmonia ao lar.
Um texto de autoria desconhecida, intitulado O paradoxo
do nosso tempo revela esse viver sem nexo:
Hoje, temos edifícios mais altos, mas pavios mais curtos.
Auto-estradas mais largas, mas pontos de vista mais estreitos.
Gastamos mais, mas temos menos.
Compramos mais, mas desfrutamos menos.
Temos casas maiores e famílias menores.
Mais conhecimento e menos poder de julgamento.
Mais medicina e menos saúde.
Bebemos demais, fumamos demais, gastamos de forma descontrolada, rimos menos, dirigimos rápido demais, irritamo-nos
facilmente.
Ficamos acordados até tarde, acordamos cansados demais...
Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos nossos valores.
Falamos demais, amamos raramente e odiamos com muita
freqüência.
Aprendemos como ganhar a vida, mas não vivemos essa vida.
Fizemos coisas maiores, mas não coisas melhores.
Limpamos o ar, mas poluímos a alma.
Escrevemos mais, mas aprendemos menos.
Planejamos mais, mas realizamos menos.
Aprendemos a correr contra o tempo, mas não a esperar
com paciência.
Temos maiores rendimentos e menos padrão moral.
Tivemos avanço na quantidade e pouco na qualidade.
Esses são tempos de refeições rápidas, pouca digestão,
homens altos e caráter baixo, lucros expressivos, mas relacionamentos rasos. Mais lazer e menos diversão. Maior variedade
de tipos de comida, mas menos nutrição.
São dias de viagens rápidas, fraldas descartáveis e
moralidade também descartável e pílulas que fazem de tudo:
alegrar, aquietar, matar.
Existe uma vida melhor?? Viver bem é uma arte a ser aprendida, porque viver mal é só seguir o curso da natureza e, nesse sentido, nós os humanos, somos especialistas. Somos bons alunos do
expert em malignidade, ele tem importantes recursos pedagógicos
a seu favor: o Mundo é a escola, a dona Carne é a diretora, o Velho
Homem é o professor e o currículo é elaborado pelo “pai da matéria”, melhor dizendo, o “pai da mentira.” Como diz o refrão de uma
música popular a gente se entende...! a gente se entende...!
Passamos anos a fio na igreja, mas somos tão hábeis para
iniciar um bate-boca; não somos humildes quando confrontados, pois corremos para o atalho do engano e mentimos diante
das pressões; facilmente damos crédito à primeira versão dos
boatos; semeamos informações desnecessárias, geradoras de
contendas; queremos culpar alguém para justificar nossas frustrações ... e por aí vai... A gente vai se especializando nessa
vida de minhoca! Pior do que isso, somos cobras criadas nos
guetos denominacionais e farisaicos, como tentou nos alertar o
incansável João Batista, chamando-nos raça de víboras! Maldita natureza pecaminosa e pegajosa! Essa atmosfera de se
chafurdar nas coisas dos homens parece com a descrição de “O
Cortiço” de Aluízio de Azevedo:
E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade
quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer,
um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar
espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como
larvas no esterco.
Bem disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem
me livrará do corpo desta morte? Ainda bem que ele responde
imediatamente: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor –
Rm 7.24-25. Somente Ele, o Cavalheiro, O Conselheiro, é capaz
de nos persuadir lá no íntimo e por meio do Seu amor irresistível
nos chamar à sensibilidade, à razão, às realidades espirituais. Só
assim, alcançado nas profundezas do ser, surgirá um novo homem, uma nova mentalidade, um novo estilo de vida guiado pelo
Espírito Santo. Graças a Deus pela metamorfose radical, pela
gestação espiritual, pela crisálida sobrenatural que dá à luz uma
nova criatura. Não mais a vida de lagarta, mas a vida de borboleta divina que se lança para a liberdade de uma nova dimensão de
existência... Incomparável! Fascinante!
Disse Jesus:
Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas – Mateus 6.32.
- Mas e o Reino dos Homens?
- Busco algo melhor!

Nos dias 21 a 24 de junho
de 2004 o Seminário Batista
Regular de São Paulo realizará
a Conferência Anual para líderes e pastores nas dependências da Igreja Batista Esperança, Rua Loefgreen, 1279, Vila
Mariana, São Paulo –SP. O
evento tem o apoio da Ordem
dos Pastores Batistas Regulares de São Paulo.
O tema deste ano é “Pastor
Segundo o Coração de Deus” e o
preletor será o Dr. David Barker,
pastor titular da Igreja Batista
Stoney Creek, na cidade de Londres, na província de Ontário no
Canadá. Ele também serve como
professor do Velho Testamentono
Seminário Heritage.
Dr. Barker cresceu próximo
à cidade de Toronto, Canadá, e
completou seu doutorado no
Seminário Teológico da Graça
em Indiana, E.U.A. Sua experiência na área acadêmica já tem
uma história de 25 anos, sendo
pastor de tempo integral há 8
anos.É um homem comprometido com a pregação bíblica e
expositiva, e também professor

apaixonado pela Palavra, sendo profundo em diversas disciplinas do A . T. e Hebraico, inclusive gramática e exegese.
Além das experiências acadêmica e pastoral , Dr. Barker
já publicou artigos teológicos na
revista do Seminário de Dallas
(Biblioteca Sacra), e tem sido
preletor em conferências nacionais e missionárias, bem
como palestras ao redor do
mundo. É casado com Lorraine,
e tem cinco filhos: Joel, Kristen,
Jeffrey, Katie e Kerry.
Para participar do evento,
cada pessoa fará um investimento de R$85,00 (oitenta e cinco reais) que incluirá, além da
participação de todas as plenárias, café da manhã, almoço e
café da tarde para os 4 dias.
Este valor poderá ser parcelado em duas vezes, caso a
primeira parcela seja depositada até do dia 20 de maio, sendo R$ 42,50 na primeira e R$
42,50 na segunda parcela. Após
21 de maio o valor deverá ser
pago em parcela única, caso
ainda haja vaga.

Os depósitos deverão ser
feitos na conta do SEBARSP,
junto ao BRADESCO, agência
3057-0, conta corrente 25.4258. Os inscritos deverão enviar
cópia do depósito com os seus
dados pessoais: nome completo, endereço para correspondência, CEP, cidade, Estado,
Função que exerce na igreja,
denominação, nome da igreja,
E-mail, telefone e celular.

Dr. David Barker

O HORÁRIO DA PROGRAMAÇÃO SERÁ O SEGUINTE:
8h50 às 9h20 – Café da manhã
9h20 às 9h40 – Momento de Oração
9h40 às 11h50 – Primeira Plenária.
11h50 às 13h10 – Almoço
13h10 às 14h45 –Segunda Plenária
14h45 às 15h00 – Intervalo (café)
15h 00 às 17h00-Terceira Plenária.
O tema “Pastor Segundo o Coração de Deus”, será uma reflexão teológica da vida do rei Davi, traçando aplicações para a vida
do pastor.
Para maiores informações:
Seminário Batista Regular de São Paulo
Av. Ipiranga, 877 – 3º Andar
01.039-000-São Paulo-SP
E-mail:sebarsp @ sebarsp.com
Tel (11) 223-4928- 3331-5463
Fax (11) 3331-5451.

AMI Tem Nova Sede Administrativa
Desde o início de abril último,
a AMI- Associação Missionária
Independente, está atendendo em
sua nova sede na Rua Noel
Nutels, em São Bernardo do
Campo-SP, nas dependências da
Igreja Batista no bairro de
Jordanópolis. O motivo da mudança foi o fato de o Diretor Administrativo, Pr. Antonio Majela
Pupin ter assumido o pastorado
Pr. Antônio M. Pupin
da referida igreja em janeiro de
2004. Assim, a sede administrativa que atendia em Dourados-MS,
agora atende em São Bernardo do Campo, região metropolitana
da grande São Paulo. A partir de agora os endereços e contas
bancárias da AMI foram alterados, como seguem:
Correspondência:
Associação Missionária Independente
Caixa Postal 94
09.720-971 – São Bernardo do Campo-SP
Internet:
www.missaoami @ bol.cm.br
ICQ – missiaoami – 225.711-273
MSN- Messenger – missaoami
Telefone:
(0xx11) 4123-8901
Pr. Antonio M. Pupin – Dir.Administrativo
Cristina Pupin – Secretária

Novas Contas Bancárias:
Banco do Brasil
Ag.3131-3 –C.C. 30.000-4
Bradesco
Ag.2767-7 –C.C. 10.000-5
Banco Itaú
Ag. 1517 – C.C. 13.500-8
Para agendar visitas dos missionários, os contatos poderão
ser mantidos, diretamente com os missionários:
Pr. Josué Amaral (11)4787 – 5322
Pr. Armando Castelan – (16)3704-7764
Pr. Daniel Rodrigo de Souza- (16) 9102-5507
Pr. Fernando César Martins (16) 3818-0651
Pr. Inácio neves Cereja (91)9611-2503
Pr. José Donizete Rejes Rangel (64) 411-3522
Pr. Paulo Ismael – (17) 3331-8440
Pr. Carlos A Moraes (16)3761-0749
Pr. Félix Saul M.Ramires – (00xx51) 9423-2735
Pr.Geraldo M.Pupin - (67)467-3992
Pr.Leonilson P. Leite (16) 3172-6006
Pr.Ricardo O. Leite (67)433-1012
Pr.Robson M. Silva (62)206-3732
Pr.Tomé L. dos Santos (71)623-1958
Pr. Alexandre B. Dutra (11) 5058 –6669

Relatório De Atividades Do Diretor De Missões Da AMI
Pr. Carlos Alberto Moraes - Tel.: (16) 3761-0749
• 24-25/01
Igreja Batista Regular em Tucuruvi
Pr. Pedro Evaristo
São Paulo-SP
• 26-28/01
Retiro de Pastores
Pouso Alegre-MG
• 28/01
Igreja Batista Bíblica do Faisqueira
Pr.Valdemir Custódio de Souza
Pouso Alegre-MG
• 29-31/01
Igreja Batista Bíblica de Guarulhos
Pr.Cláudio Drosten
Pr. Nilson A. de Souza
Guarulhos-SP
• 01/02
Igreja Batista Independente
Pr. Mauro Régis da Silva
Batatais-SP
• 07/08/02
Igreja Batista em Jordanópolis
Pr. Antonio M. Pupin
São Bernardo do Campo
• 13/02
Igreja Batista Independente
SEIBIM
Franca-SP

• 15/02
Igreja Batista Independente
Pr.Almir Nunes
Morro Agudo-SP
• 22 e 25/02
Igreja Batista Independente
Pr.Mauro Régis da Silva
Batatais-SP
• 26/02
Reunião da Diretoria da AMI
Batatais-SP
• 29/02
Igreja Batista Independente
Araraquara-SP
• 13/3
Reunião da Diretoria da AMI
Culto Especial da IBI
Batatais-SP
• 17/03
Igreja Batista em Morrinhos
Pr.Albertino Silva
Guarujá-SP
• 19-21/03
Igreja Batista Bíblica do Jockey
Pr.Damião F. do Nascimento
São Vicente-SP

• 03/04
Igreja Batista Independente
Pr. Almir Nunes
Morro Agudo-SP
• 10-11/04
Igreja Batista Bíblica
Pr. Francisco Holanda Moreira
Ituverava-SP
• 16-18/ 04
Templo Batista V.S.José
Pr. Ricardo Marques Brito
São Paulo-SP
• 21-25/04
Igreja Batista Independente
Pr. Paulo Castelan
Franca-SP
Observação: Este relatório apresenta as
atividades públicas do Diretor de Missões. Não menciona os trabalhos internos com os projetos da AMI, nem as
aulas ministradas em três seminários.
Orem pelo Pr. Carlos A. Moraes e sua
família. Para contatos:
Caixa Postal 125
CEP14.300-000 - Batatais-SP,
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Frustado, Mas Consolado!
Sou um pastor frustrado!. Creio que o irmão também o
“alexandres latoeiros” e pelos “diótrefes da vida”. Amáé. Calma!.Leia atentamente e confira se é ou não. Aplicalos no verdadeiro sentido do ensino do meu Salvador
se também às ovelhas.Todo crente, seja pastor ou ovelha,
Amado (Mt. 5:44).
é frustrado.Quando escrevo “frustrado”, o faço na seguin- 6. Gostaria de, recebendo qualquer afronta, ficar calmo e
te definição do Aurélio: “não ter o resultado que esperava”
cheio de compaixão pelo ofensor. Ser um verdadeiro
e “não sair como pretendia”.
“cão morto” (2.Sm. 9:8 e I Pe. 2:23).
Com isso em mente e voltado à vida espiritual, tal como 7. Gostaria de ter um amor tão grande pelos perdidos que
Paulo, sou levado a reconhecer o “miserável homem que
me levasse a passar noites inteiras, chorando, em orasou...Porque nem mesmo compreção pelos tais. Ter a compaixão
endo meu próprio modo de agir,
que Jesus teve por eles (Mt.
pois não faço o que prefiro, e,
(:36).
sim,o que detesto...porque eu sei
8. Gostaria de gastar todo o meu
que em mim, isto é, na minha cartempo “conhecendo as Escritune, não habita bem nenhum: pois
ras” e saber tudo sobre elas. Too querer o bem está em mim; não
davia quanto mais “embranporém,. o efetuá-lo” (Rm.
q u e c e a m i n h a a m e n d o e i r a ”,
7:24.15.18). O apóstolo lamentamais ciente vou ficando de que
va não ser o que gostaria de ser.
nada sei (Mt 22:29).
Seu amor por Jesus exigia perfei9. Gostaria de ter total domínio
ção. A frustração, dentro deste
sobre a língua. O “varão perfeiespírito, é compreensível. Logo,
to” no falar. Somente falar palapor não atingirmos o estado
vras atadas à vida espiritual,
angelical em vida, ficamos frustrasem qualquer deslize .(Tg. 3:2).
dos com o que somos.
10. Gostaria, gostaria muito, de
A minha frustração é gritante
não pecar. Ser igual a Jesus
quando faço uma introspecção, ou
Cristo, o “varão perfeito” (Mt.
seja, olho para dentro do meu
5:48). Amá-lo, Amá-lo e tão so“eu”. Que desastre! Realmente
mente Amá-lo de maneira perfeinão tenho o resultado que espeta.
Pr. José Infante Jr.
rava e não me saio como pretenHá muitos “gostaria” que não
do. Analise e veja se faz parte dos
foram alistados. Limitei-me a dez.
“frustrados”:
Se ficou escandalizado, me perdoe. Louvo a Deus se o ama1. Gostaria de ter uma mente que abrigasse somente “pen- do leitor não é “frustrado” nestas colocações. Ore por mim.
samentos puros, justos, amáveis e tudo que é de boa
O que quero deixar claro em tudo isso é o Amor e a Mifama” (Fp. 4:8). Que pensamento impuro qualquer ja- sericórdia do nosso Deus amado. Sim, sou frustrado por
mais passasse pela minha cabeça.
que não consigo ser perfeito, mas posso, pela bondade de
2. Gostaria de ser um marido perfeito que jamais errasse Jesus e aprendendo sempre Dele, ser cada vez menos imcomo líder espiritual. Um pai que sempre estivesse pre- perfeito. O fato de ser um pastor tão limitado e estar a sersente na vida dos filhos e que jamais provocasse ne- viço do reino de Deus “apascentando os seus cordeiros”, a
les qualquer tipo de irritação (Cl.3:19,21).
isto, com o coração consolado, chamo de MISERICÓRDIA.
3. Gostaria de jamais conhecer o que é ira. Ser imune a Sim, amados, podemos ser frustrados por não sermos o que
ela e derivados: mágoa, tristeza, raiva etc. Que a “ira gostaríamos de ser, mas a fonte de consolação está em
vivesse bem longe de mim...” (Ef. 4:31).
que Ele, Jesus Cristo, nos amou primeiro e faz com que a
4. Gostaria de “não andar inquieto por cousa alguma”, vi- “MISERICÓRDIA TRIUNFE SOBRE O JUÍZO”.
vendo somente com tranqüilidade sem que a tremenda
Certamente é isso que nos motiva a uma vida de mais
responsabilidade do ministério tenha peso algum sobre consagração, retidão e dedicação à causa. É isso que nos
minha vida (Fp 4:6).
incita ao desejo de sermos cada vez mais parecidos com
5. Gostaria de ter um coração repleto de amor pelos Jesus Cristo.Esperança nossa!

Embu Das Artes Tem Nova Igreja
Em 1994, o Pr. Manoel
Laurindo, na ocasião pastor
da Igreja Batista Bíblica
Nova Cumbica, em Guarulhos–SP, iniciou um trabalho evangelístico na cidade
de Embu das Artes. Em
meio a lutas e dificuldades,
devido à grande distância
da “igreja-mãe o trabalho
não se desenvolveu rapidamente, mas um grupo de irmãos sempre se manteve
fiel, reunindo –se em um
salão alugado.
No ano de 2002, o Pr.
Valdir Ramos, atual pastor
da Igreja Batista Bíblica em
Nova Cumbica, em contato
com o Pr. Nildo Simões, da

Igreja Batista Bíblica
Ebenézer, pediu apoio para
a congregação de Embu
das Artes. Assim, a partir de
abril daquele ano, a Congregação Batista Bíblica em
Jardim Valo Verde, Embu
das Artes, passou para a
responsabilidade da I.B.B.
Ebenézer. Na ocasião, a freqüência média à congregação era de vinte pessoas
em cada culto.
Em 2003, a IBB
Ebenézer, a pedido da congregação, enviou o seminarista Mauriíio Bulcão para
apoiar o trabalho. Esse irmão permanece até o momento na liderança do tra-

balho. Nesse período, o
Senhor abençoou a nova
igreja através do crescimento tanto numérico como
espiritual a ponto de o espaço físico utilizado ficar
pequeno. Assim, em março
de 2003, foi lançado o desafio para a compra de um
terreno, projeto que contou
com a participação entusiasmada de todos os irmãos.
Atualmente a nova igreja conta com uma freqüência
assídua de 50 pessoas, tem
dois grupos musicais (Amor
Perfeito e Primícias) e as organizações de jovens e senhoras e, para breve a
União de Homens. A igreja

tem mantido comunhão com
outras igrejas Batistas
Fundamentalistas daquela
região, principalmente Igrejas Batistas Regulares em
Jardim Dom José (Pr.
Augusto) e Nova Jerusalém
(Pr. Manoel Messias).
A igreja Batista Bíblica de
Embu das Artes, tem recebido apoio espiritual, também,
dos pastores Domiciano
Gonçalves, Álvaro A.
Pavan, Donald Lynn Leaf,
Donald Merchant, José
Cerqueira, José Reginaldo
Santana, João A. de Melo,
entre outros. Não deixem de
orar pelo irmão Maurício
Bulcão, líder da nova igreja.

FOTO NOTÍCIA
A FOTO MOSTRA OS FELIZES NOIVOS,
Sílvio e Raquel que se uniram em
matrimônio no dia 03 de abril último. A
cerimônia foi realizada no Centro de Lazer
de Morro Agudo e oficiada pelos pastores
Carlos A. Moraes e Almir Nunes (pai da
noiva). Raquel e Sílvio são membros da
Igreja Batista Independente de Morro
Agudo-SP, liderada pelo Pr. Almir Nunes.
Aos noivos e aos pais de ambos, os votos
de felicidade do Jornal de Apoio.

Acusado
Alguma vez você já foi acusado de algum ato ou palavra
ou outra coisa, injustamente? Algo que você não falou ou
não fez? Sua consciência está limpa diante de Deus, mas a
outra pessoa ou pessoas continuam te acusando? É uma
situação muito constrangedora não é? Já aconteceu comigo
e com o meu marido e com muitas outras pessoas que conhecemos.
Recentemente um bom amigo nosso que serviu ao Senhor no Brasil por mais de 40 anos nos contou sua experiência pessoal. A pasta (briefcase) dele foi roubada num restaurante onde almoçava sem que ele percebesse. O ladrão
tinha no seu poder todos os documentos do nosso irmão em
Cristo e amigo. Todos os cartões de crédito e um talão de
cheques quase novo. Muitos cheques em branco! Logo que
nosso amigo percebeu que havia sido roubado, ele avisou
as companhias dos cartões de crédito e o banco. Mas o ladrão foi mais esperto e já tinha descontado milhares de dólares em vários lugares, cheques que não tinham fundos.
Isto deixou nosso amigo numa situação muito difícil. Mesmo com bons conselhos e bons advogados, o próprio gerente do banco o acusou e não queria acreditar. Se não fosse
por bons amigos em lugares altos e bons advogados, nosso
amigo seria responsável por contas sem fim e milhares de
dólares. Ele disse que foi um dos dias mais felizes da sua
vida quando finalmente foi absolvido do crime que não havia
cometido. Ele disse que o alívio maior seria saber que aquele agente do banco não duvidava mais dele.
“...Mas Cristo foi levado para o matadouro como uma
ovelha e não abriu a sua boca”. Nós temos a capacidade
intelectual ou mental de entender como que era ser o Filho
de Deus o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e ainda ser
condenado e crucificado pelos pecados mais banais e sujos
do mundo, sabendo que era inocente. Mas Ele não abriu a
sua boca. Era inocente, sem culpa, mas acusado.
A próxima vez que você for criticado ou acusado falsamente, lembre-se que Cristo sofreu em seu lugar. Não abra
a sua boca. Deixe Deus trabalhar para te defender e você
vai sair vitorioso! Ter uma consciência limpa e pura diante
de Deus é uma coisa que não tem preço e devemos buscar
a Sua Face sempre, confessando os nossos pecados, corrigindo o que podemos e vivendo uma vida de santidade com
Ele. Devemos andar nas pisadas e no exemplo de Jesus.
É bom que não nos esqueçamos jamais que “acusar” é
uma das funções de Satanás! (Apo. 12:10)
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Boa Leitura
A quem devo
entregar meu
filho/filha ?
Dias depois do nascimento a criança é levada diante da
congregação para ali, mediante oração, ser dedicada a Deus.
Os pais pedem sabedoria e assumem um compromisso de
conduzir o bebê nos caminhos do Senhor.
Este é um sublime momento de entrega, porém, a verdade é que a criança não vai a lugar algum, permanecendo ainda nos braços dos pais. Esta cena revela duas realidades: A
entrega e a permanência.
Quando entregamos um filho a Deus estamos declarando, de fato e de direito, que não somos mais os donos da
criança e que ela pertence ao Senhor. A segunda realidade é
que o Pai Eterno deixa que a criança permaneça com os pais
biológicos a fim de que cuidem do que agora lhe pertence.
Qualquer que seja o momento, dedicar um filho ao Senhor significa dar-lhe a posse e aceitar a responsabilidade
do cuidado que nos compete dentro da nossa capacidade e
alcance. Neste ponto, começa ou continua a maratona: alimentar, limpar, tratar, disciplinar, proteger, zelar, ensinar. Tudo
exatamente como Deus, o único e legítimo dono, quer que
façamos, sem esquecer, porém, que a criança é dEle.
Com o desenvolvimento e crescimento dos filhos os pais
devem assumir o papel de inculcar neles o amor e o temor do
Senhor, como parceiros de Deus na tarefa de educá-los de
maneira sábia e diligente.
Tudo parece entendido, claro e óbvio até que nos deparamos com situações que fogem ao nosso controle... então, e
só então, descobrimos de fato as implicações de uma genuína entrega de nossas crianças a Deus.
• Se o filho adoece, mesmo com todos os cuidados,
sentimo-nos impotentes para resolver tudo. Esta é a hora de
lembrar que somos parceiros do dono da criança - Jeová
RAFA - Deus que sara.
• Se o filho se perde ou se ausenta, nossa visão é curta
demais e o nosso corpo não pode estar em dois lugares ao
mesmo tempo. Enquanto procuramos temos que lembrar que
o dono da criança é Jeová ROI - Deus que tudo vê.
• Se o filho não chegou na hora marcada, preocupamonos com o imprevisível. Enquanto aguardamos ou tomamos
as providências cabíveis é a hora de confiar no dono da criança - Jeová ROI - Deus que pastoreia mesmo no vale da
sombra da morte.
• Se o filho ameaça tomar rumos não previstos, sentimonos frustrados e falhos na educação. Esta é a hora de entregar o futuro da criança ao grande EU SOU - Deus de ontem,
de hoje e de toda a eternidade.
Quando não descansamos em relação àquilo que foge ao
nosso controle, revelamos sentimentos e atitudes que precisam ser trabalhados à luz da entrega dos filhos a Deus e da
parceria que com Ele estabelecemos para a educação dos
mesmos. Vale a pena refletir em questões como:
• Estaríamos falhando em nosso papel de pais e, por isso,
tentando compensar com excesso de cuidado e preocupação?
• Estaríamos desconfiando da capacidade de Deus como
Pai?
• Estaríamos pretendendo controlar o universo e as circunstâncias, assumindo o papel do Pai Eterno?
• Estaríamos revelando o fato de que nunca houve uma
entrega genuína dos filhos a Deus?
• Estaríamos duvidando da capacidade de Deus cuidar
dos que são DELE?
Pais, não é possível glorificar a Deus com atitudes e pensamentos que caracterizam os que não reconhecem a existência de Deus, muito menos o Seu amor e poder.
Gostaria de sugerir que relembrem o dia em que seus
filhos foram dedicados a Deus, para que deixem com Ele o
cuidado das áreas e dos momentos sobre os quais vocês
não têm controle. Outro lembrete importante é que Deus ainda quer ser o Pai e o Dono dos filhos que ainda não foram a
Ele dedicados, mesmo que sejam adolescentes, jovens ou
adultos, principalmente os que ainda estão sob a sua autoridade e guarda.

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

À IMAGEM E
SEMELHANÇA DE DEUS
Philip Yancey
Dr. Paul Brand
De que maneira é possível perceber a voz do
Criador codificada na própria estrutura de funcionamento do corpo humano?
Em que medida os detalhes do corpo humano
podem refletir o corpo humano?
Editora Vida
Rua Júlio de Castilhos,280
Belenzinho
03.059-000-São Paulo-SP
Telefax(11)6096-6814
www.editoravida.com.br

COMO ENTENDER A
PROFECIA BÍBLICA SOZINHO
Tim Lahaye

Se você sempre desejou ter um conhecimento claro da profecia
bíblica e dos eventos
atuais, mas não estava
certo por onde deveria
começar, este livro foi
escrito especialmente
para você
ABECAR
Caixa postal 398
08.710-971- Mogi das
Cruzes-SP
Tel/Fax (11)4790-16824790-3472
E-mail:info@abecar.org
www.abecar.org

BARRETOS-SP
O Pr. João Francisco Teodoro tem conseguido manter uma programação de 24 horas diárias de rádio em sua cidade. Para que esta
programação tenha bom conteúdo ele precisa de ajuda. Como você
pode ajudar? Enviando boas músicas(conservadoras) e mensagens
bíblicas tudo gravado em CD. Para maiores informações, telefone
(17) 3324-2518, ou pelo correio: Caixa Postal 185-CEP-14.780.000.
SALVADOR-BA
O missionário, Pr. Tomé Lopes dos Santos, está trabalhando
na implantação de uma igreja Batista Fundamentalista em
Camaçari-BA. No momento está sendo iniciado a obra de construção do templo.Pr. Tomé já fundou uma igreja em Lauro de FreitasBA e pretende dar seqüência ao seu ministério de implantação de
igrejas tão logo termine o trabalho em Camaçari. Para contatos:
Caixa Postal 87- CEP42700-000-Lauro de Freitas-BA.
GUAÍRA – SP
A Igreja Batista Independente Filadélfia em Guaira-SP, sob a
liderança do Pr. Elíseo dos Santos, realizará o curso “Qualidade
no Ensino Cristão”, para professores de E.B.D. O evento terá lugar nas dependências da igreja no dia 15 de maio das 9 às 17
horas. O curso será ministrado por professores da Editora Cristã
Evangélica e o custo para cada participante será de R$30,00, incluindo café e almoço. Para maiores informações: (17) 3332-5264
das 13 às 17 horas com Elisângela.
GARANHUNS-PE
O casal Carlos Roberto B. dos Santos e Joseane Firmino dos
Santos foram de São Paulo, capital, da Primeira Igreja Batista
Bíblica em Cidade Ademar para Garanhuns. Em contato com o Pr.
João Tenório Moura, começaram a dar apoio aos ministérios na
congregação do distrito de São Pedro e com a I.B.B. em Correntes. Carlos Roberto formou-se pelo IBM em São Paulo. Sua esposa Joseane, que é de Garanhuns e foi para São Paulo, agora
retorna à terra Natal com o esposo.Ali vão servir a Deus.
CUIABÁ-MT
O Pr. João Cândido da Silva já está de volta às suas atividades
ministeriais no pastorado da Igreja Batista Boa Esperança em
Cuiabá-MT. Continua o tratamento quimioterápico, perdeu 25 quilos, foi operado tres vezes em 20 meses, mas o Senhor o tem
preservado. Nesse período de batalha pela vida, os irmãos em
diversos lugares do Brasil acompanharam em oração, o que, certamente, contribui para firmar a fé do Pr. João , sua esposa Elza e
os filhos.Aliás, em meio a todas essas, lutas, sua igreja continuou
crescendo (10 novos membros foram arrolados) e sua filha, Débora casou-se com Moisés Campos.
SÃO GONÇALO-RJ
A I.B.B. Pacheco em São Gonçalo-RJ, liderada pelo Pr. Ronaldo
Morais, com apenas dois anos de emancipação, já desenvolve
um ministério crescente e envolvente. Novos batismos estão sendo realizados, EBF, Conferências Missionárias e até um intercâmbio internacional com a Still Well Bible Baptist, uma igreja do

DENGUE ESPIRITUAL- A PIOR EPIDEMIA
Pr. Simonton Araújo
Estudando a dengue, percebemos que é uma
figura perfeita para ilustrar verdades importantíssimas sobre a pior epidemia existencial.
Editora Hagnos
Rua Belarmino Cardoso de Andrade,108
04.809-270-São Paulo-SP
Telefax: (11)5666-1969
E-mail:hagnos@hagnos.com.br
www.hagnos.com.br
O LIVRO DOS DIÁCONOS
Magno Paganelli
Este livro orienta o crescente número de
diáconos em nossas igrejas. Sem dúvida, é
uma obra que responde aos interesses das
igrejas e dos diáconos.
Arte Editorial
Rua Tiro ao Pombo,402/2983
Freguesia do Ó
02.844.060-São Paulo-SP
E-mail:editora@arteeditorial.com.br
ecandeia@uol.com.br
AMANTES DE SI MESMOS
Martin e Deidrebobgan
Dave Hunt
Que tipo de crescimento as pessoas estão procurando?
O que vai aumentar sua auto-estima,
ou o que envolve negar a si mesmo e
tomar a sua cruz?
Ectual Edições
Caixa Postal 1688
90.001-970-Porto Alegre-RS
Fone (51)3241-5050
Fax(51)3249-7385
www.chamada.com.br
E-mail:pedidos@ chamada.com.Br
Arkansas. Contatos: Av.Alzira Vargas, 2439-Pacheco-CEP-24.721020-São Gonçalo-RJ.
SANTO ANDRÉ – SP
A IBB em Valparaiso, Santo André-SP, liderada pelo Pr. Paulo
César Lopes iniciou uma escola de música.Para maiores informações, entrar em contato com: Renata, pelo telefone (11) 44522602, E-mail:Renataunesp @ hotmail.com ou Débora(11) 56774758, E-mail:deborah_agria@hotmail.com
MANAUS-AM
A Igreja Batista em D.Pedro I em Manaus-AM, liderada pelo
Pr.João Azevedo Saraiva Jr, através do seu Comitê de Missões
esta fazendo um trabalho sério para aproximar, cada vez mais, os
membros da igreja dos missionários. Além do apoio financeiro e
espiritual através das orações, a idéia é fazer os missionários perceberem que a igreja está com eles.Pr. José Castro, Diretor de
Missões, está fazendo viagens aos campos e, recentemente esteve na aldeia dos Mura-Pirarã. Atualmente a igreja participa em
20 projetos missionários. A prioridade para este ano de 2004 é o
trabalho em Urucará-AM. A IBDP está se esforçando para alcançar o Norte do Brasil, pois estima-se que existam mas de 35 mil
comunidades ribeirinhas com população entre 50 e 500 pessoas
que não foram alcançadas pelo Evangelho.
VITÓRIA DA CONQUISTA-BA
Nos dias 9 a 14 de abril de 2004 a Primeira Igreja Batista Bíblica em Vitória da Conquista-BA, liderada pelo Pr. José Infante Jr.
sediou o Primeiro Congresso da Juventude Batista bíblica do Sudoeste da Bahia sob o tema “Santificação”. O preletor foio o Pr.
Nidoval Gadelha, da Igreja Batista Boa Vista em Vitória da Conquista-BA. No ecerramento do congresso, o grupo Dínamis apresentou o opereta “Ressurreição”.
ORLÂNDIA-SP
Nos meses de março e abril a Igreja Batista Independente em
Orlândia-SP, sob a liderança do Pr. Lorival Pedroso da Silva, realizou
suas conferências missionárias com diversos pastores pregando a cada
domingo. No encerramento, dia 18 de abril, quando aconteceu a renovação da Promessa de Fé para Missões, pregou o Pr. Terryll Nathan
Rose da IBI em Ribeirão Preto-SP.A IBI em Orlândia está a cada ano
ampliando a sua visão missionária e já participa de 15 projetos.
FRANCA-SP
Nos dias 09 a 11 de abril último, a cidade de Franca tornou-se
ponto de encontro dos jovens das igrejas da região Nordeste do
estado de São Paulo. No dia 9, a Igreja Batista Macedônia realizou a Olimpíada dos Jovens com cerca de 250 participantes. Nos
dias 10 e 11, a Igreja Batista Independente realizou o Mini-Acampamento de jovens com 90 participantes. O Pr. Paulo Castelan
está trabalhando na construção do acampamento para 400 pessoas. Atualmente já existem 100 lugares.
BATATAIS-SP
No dia 22 de maio, a igreja Batista Independente de
Batatais, sob a liderança do Pr. Mauro Régis da Silva, realizará o VIII Encontro de mulheres Batistas Fundamentalistas. A
coordenação do evento está a cargo da irmã Selma Maria
Pavan Agnesini com o apoio das senhoras da IBI de Batatais.
Diversas igrejas da região estarão participando e duas
preletoras foram convidadas. Para maiores informações: (16)
3761-4565 com dona Selma.
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Está Nascendo Uma Nova Igreja

Crescimento de Igreja:
método e estratégia
A falta do milagre do novo nascimento – maior de todos os
milagres – eis a razão por que hoje há tantas igrejas locais raquíticas, anêmicas, vegetando, composta de pessoas vazias,
sem nem uma experiência profunda com o Senhor, pois sem o
“lavar regenerador e renovador do Espírito Santo”, muitos estão
caminhando de forma recreativa e festiva para o inferno! É duro
alguém ouvir isto sem aquela voz mansa e suave no tom, mas
esta é a cristalina expressão da verdade que encontramos por
aí afora! Lamentável! Além do mais, em muitos locais só se ouve
falar de líderes ‘evangélicos’ distribuindo rosas vermelhas aos
seus ‘fiéis’, ordenando que as levem para casa e as coloquem
em lugares alto, porque elas representam o próprio Cristo (misericórdia, Senhor!) e em assim fazendo conforme as instruções,
elas irão captar todas as ‘energias demoníacas’ e ‘negativas’ do
lar, ou descaradamente usam o símbolo da cruz sustentáculo de
apoio para colocar garrafas de água e de óleo, fotografia de pessoas, roupas e outros objetos, para receberem a ‘determinação’
das orações e serem canais de bênçãos espetaculares ou de
igual forma se ouve falar de ‘líderes espiritualistas’ que ornamentam mesa com lençóis brancos e, depois de determinado
tempo de oração e jejum, proclamam que a mesma foi
‘energizada’ por ‘poderes espirituais’ e induzem os menos avisados a passar as mãos na tal mesa “energizada’, para receber o
‘descarrego’ de todos os males oriundos do poder dos demônios e, de igual modo, também se tem ouvido falar da distribuição
de sal grosso à pessoas ingênuas e analfabetas biblicamente,
para que passem pelo corpo, porque em assim fazendo, estarão
‘fechando o corpo’ contra as investidas dos demônios. A gente
ri para relaxar, mas chora por dentro diante do fato de verificarmos multidões aceitando todo o tipo de tolices como se fossem
“palavra de Deus”, onde o sincretismo religioso enche os olhos e
o pragmatismo impera, encontrando estes líderes um verdadeiro “pasto à credulidade supersticiosa das classes ignorantes e
manto ao ceticismo dissimulado”, assim como nos afirmou o célebre Ruy Barbosa, em seu “O Papa e o Concílio”.
Ser verdadeiramente crente em Jesus é ser arrancado “das
trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de
que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que
são santificados”(At. 26.18). E Paulo diz que “embora andando
em carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da
nossa milícia não são carnais e, sim, poderosas em deus para
destruir fortalezas”(II Cor. 10.3-4).
O que alguns líderes desconhecem é que o Novo Testamento, o mais autêntico manual de técnicas para “crescimento de
igreja”, estampa em suas páginas que este crescimento depende simplesmente de TODA a comunidade cristã local, lavada e
remida pelo precioso sangue de Jesus! É bem verdade que na
Igreja Primitiva haviam pregadores brilhantes. E o que, então,
fizeram os demais crentes? Ficaram de braços cruzados, ouvindo, meros expectadores, apenas capazes de levantar as mãos e
balançarem-nas, assim como as folhas de uma palmeira ao vento e serem ‘fluentes’ em falar palavras incompreensíveis? Nada
disso! Lucas nos diz em Atos 2.40-47 que TODOS os crentes de
Jerusalém eram ativos, compartilhavam e adoravam ao Senhor!
TODOS eram participantes e cooperadores! E isto se torna de
grande relevância, pois naqueles dias “levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém; e TODOS, exceto os
apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria”
(At. 8.1). Eles ficaram sem os seus líderes – pregadores brilhantes – mas “dispersos iam por toda parte pregando a palavra”
(At. 8.4). Eram homens e mulheres comuns fazendo aquilo que
estiveram fazendo antes: testemunhando, testificando com suas
vidas, servindo a Cristo, falando sobre a Palavra de Deus! E qual
o resultado disto? Leiam: “A Igreja, na verdade, tinha paz por
toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e, no conforto do Espírito Santo, CRESCIA EM NÚMERO”!!! (At. 9.31).
O modelo para “crescimento de igreja” apresentado em o
Novo Testamento não é o Cristo agindo por intermédio de alguns poucos homens e mulheres e sim através de TODOS os
membros da Igreja local. Deus não usa ‘métodos e estratégias’
por melhores e mais bem elaborados que possamos imaginar.
Deus usa homens e mulheres consagrados e sempre dispostos a realizar a Sua obra! No término de sua Epístola aos Romanos, Paulo envia saudações a diversos homens e mulheres, seus
“cooperadores em Cristo” que muito trabalharam no Senhor!
(Rm 16.3-16).
É falso todo ensino que promete “crescimento de igreja”, se
os crentes apenas e tão-somente utilizarem ‘métodos e estratégias’ humanos! A vida cristã inicia de maneira sobrenatural e somente há reprodução quando o Senhor Jesus opera de maneira
idêntica, através de crentes – como eu e você – homens e mulheres que reconhecem precisar de constante necessidade de novas
capacitações do Espírito Santo, pois foram justamente tais
capacitações que caracterizaram a Igreja Primitiva. Ao invés de
ficarmos escarafunchando a vida dos outros, sendo a ‘palmatória
do mundo’ em nossos congressos fundamentalistas, devemos,
sim, em alto e bom som, fazermos realçar que o mais poderoso
testemunho das Igrejas locais contra o poder da depravação humana que impera em todos os quadrantes do mundo, é o resultado da vida nova que elas desfrutam em Cristo e quanto mais elas
desfrutam dessa vida, sendo o “bom perfume de Cristo”(II Cor.
2.15), tanto mais a Igreja local causará impacto diante do mundo!
Em Atos 4.13 Lucas nos mostra que os homens naqueles dias “ao
verem a intrepidez” de “homens iletrados e incultos”, não tiveram
nenhuma dúvida, reconheceram que haviam eles estado com
Jesus”! Quanto mais o crente e o líder local procuram vivenciar
Cristo em suas vidas, dia após dia, tanto maior será a sua utilidade na obra do Senhor! Aonde quer que os crentes fossem, levavam consigo a mensagem transformadora do Evangelho, transmitida por suas vidas e exemplo quanto pelos seus lábios - “porque a boca fala do que está cheio o coração”(Mt 12.34) - e desta
forma todo crente era um missionário em cada minuto da sua vida,
por isso “acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo
salvos” (At. 2.47). Este é o método, esta é a estratégia!
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zar uma igreja em Cajazeiras, cidade do sertão paraibano com Tesoureira.Trimestralmente a congregação presta contas de suas
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A idéia de abertura desse trabalho teve maior firmeza com o in- projeto em Cajazeiras possa crescer, florescer e dar frutos pois
centivo dos irmãos Waldinei Brito e Daniel Moura Gouveia, membros assim fomos chamados (Mt. 28:19-20; Jô. 15:5).
Aqueles, que quizerem entrar em contato com a nova igreja
do (TBI) que passaram a ter uma atuação importante nos primeiros
passos da formação da Congregação. A Congregação surgiu com o podem escrever para os seguintes endereços: Jonábio de Souza
propósito de voltar aos fundamentos da fé Batista, ou seja, permane- Barros, Rua Dr. Coelho, 46- Centro, Cajazeiras-PB e CEP-58.900000. Tel. (83) 531-5990 ou Pr. Joel Moura Gouveia, E-mail:
cer firme e proclamar a doutrina dos apóstolos (Atos 2:42).
No início fomos extremamente criticados, ninguém nos dava joelmoura@aol. com.br. tel. (71) 230-9283, Salvador-BA.
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Igreja Batista Independente em Altinópolis-SP
A Igreja Batista Independente é a maior igreja evangélica da
cidade de Altinópolis-SP, com
142 membros arrolados e 196
matriculados na E.B.D. que já
atingiu mais de 200 com a presença de visitantes. O alvo para
2004 é atingir 250 nos trabalhos
dominicais. Seu atual pastor,
José Ênio Darini, está entre os
primeiros participantes da igreja
desde a chegada do seu fundador, o missionário norte-americano, James William Rose que
chegou ao Brasil em 1962 e fundou a IBI em Batatais-SP antes
de ir para Altinópolis –SP e depois para Ribeirão Preto-SP.
Quem vê o novo e belo templo da IBI de Altinópolis na Rua
Bahia, 780 inaugurado em abril
de 2000, não imagina as grandes lutas do início daquele trabalho. O missionário James
W.Rose, sua esposa Nancy e
os filhos Michael,Daniel,Sharon
e Terryll chegaram à cidade ainda com certa dificuldade com a
língua portuguesa, mesmo tendo passado anos no Brasil.
Os primeiros cultos foram rea-

Gustavo Kresbky Pr. James W.Rose, fundador da
e do irmão José igreja.
Além do Pr. José Ênio
Ênio Darini.
Em janeiro de Darini, a igreja formou o Pr.
1972 o Pr. James Eurípedes Paiva de Moraes conreassumiu o tra- vertido durante o ministério do
balho e permane- Pr. Phillip Allen, hoje pastor em
ceu até setembro São Simão-SP. Há, também, o
do mesmo ano, Pr.Manoel Aparecido de Souza,
quando precisou pastor da Primeira Igreja Batisretornar aos Esta- ta em São Sebastião do Paraídos Unidos, tendo so-MG, que se converteu na
sido substituído congregação da cidade de
pelo missionário Guardinha-MG. A congregação
Phillip Ronald Allen foi iniciada durante o ministério
Pr. José Ênio e a esposa Hulda
que permaneceu do Pr. Dosoaldo e dirigida por
até janeiro de 1973. José Ênio Darini, na ocasião,
Vieram outras barreiras, rejeições e perseguições por par- No dia 28 de janeiro de 1973 a obreiro da igreja.
Atualmente, a Diretoria da
te da religião católica e ainda IBI em Altinópolis pediu a ordepesadas críticas de uma outra nação do Pr. Dosoaldo Agnesini igreja tem, além do seu Presidenigreja evangélica da cidade. que assumiu a liderança da igre- te o Pr. José Ênio Darini, o ViceMas os primeiros convertidos, ja auxiliado por Phillip Allen até Presidente, Marcos Roberto PeHulda, esposa do atual pastor, julho de 1973. Pastor Dosoaldo reira, os secretários Plínio SérJosé Ênio e filha do saudoso se tornou o primeiro pastor bra- gio Viccari e Edilene Regina Peevangelista Gustavo Krebsky, sileiro da igreja onde permane- reira de Oliveira, os tesoureiros,
Francisco Donizeti Veríssimo, ceu por 21 anos. Em fevereiro Antonio Carlos Viccari e Neila
hoje dirigente do ministério de de 1994, transferiu-se para IBI Sueli Ferreira Viccari. O
diaconato é composto pelos irlouvor, entre outros que o Se- em Batatais-SP.
Com a saída do pastor mãos Aparecido Donizete
nhor foi acrescentando, revigoravam as forças e o trabalho ga- Dosoaldo, a igreja ficou sem Moraes, Raimundo Sarmento
nhava consistência. Logo tor- pastor por quase dois anos. No Palheta, João Batista dos Sannou-se necessá- dia 15 de novembro de 1995 tos e José Roberto de Oliveira.
Na área de missões, a igrerio um salão que assumiu o pastorado, o Pr. Befoi alugado pela nedito Celso Antonio que per- ja sempre foi bastante ativa e
nova igreja na maneceu até 27 de dezembro atualmente apóia 18 projetos
Rua Coronel de 1998. Com a saída do Pr. missionários e tem dois dos
Honório Palma, Celso, o irmão José Ênio seus membros estudando teono centro da ci- Darini, vice-presidente, na épo- logia no Instituto Batista
ca, assumiu a liderança a pe- Ebenézer, Rodrigo Voltolini e
dade.
O trabalho dido da igreja, até que no dia 5 Júlio César, além de outros já
não parava de de novembro de 2000,foi orde- formados pela mesma escola.
A Deus toda a glória!
crescer, até que nado ao pastorado e emposum terreno foi ad- sado no dia 19 do mesmo mês.
quirido, dando-se Foi nesse período de quase
Dados fornecidos pelo
início à constru- dois anos sem pastor, que o
Primeiro-Secretário da IBI
novo
templo
foi
construído
e
ção do primeiro
de Altinópolis, o evangelista
O primeiro templo na
templo na Rua inaugurado no dia 2 de abril de
Plínio Sérgio Viccari.
Rua Voluntário Antônio Campos, 391
2000
tendo
como
pregador
o
Voluntário Antonio de Campos,
lizados sob uma tenda de lona 391, inaugurado no dia 22 de noe debaixo de muita zombaria de vembro de 1970. O culto de
muitas pessoas presas à reli- inauguração teve como pregagião católica. Debochavam do dor o missionário Clifford New.
trabalho missionário dizendo
Em dezembro de 1970, o
que era a “igreja do circo”. Na missionário James W.Rose foi
sexta-feira que antecedia ao sá- para os E.U.A e deixou em seu
bado da realização do primeiro lugar o missionário David Hicks
culto sob a lona, um forte tem- apoiado pelo então seminarista
poral arrasou com tudo e só um Dosoaldo Agnesini e pelo Pr.
milagre tornou possível a mon- Geraldo Majela Pupin, ambos
tagem do “circo” em tempo para da I.B.I. de Batatais-SP. Naqueo primeiro culto no sábado, le ano de ausência do missioquando a primeira alma foi sal- nário fundador, a igreja recebeu
va para a glória de Deus.
O templo atual na Rua Bahia, 780
grande apoio do evangelista

Igreja De B.H. Tem Novo Pastor
No dia 18 de abril de 2004, o Pr. Almir Roem Jardim Aeroporto, sua igreja de origem, que tem
gério da Silva foi empossado como pastor aucomo pastor titular, Osmar Vandete de Freitas. Além
xiliar da Segunda Igreja Batista Bíblica de Belo
da experiência pastoral, Almir atuou como professor
Horizonte-MG que tem como pastor titular o
do IBBC.
missionário Lawrence Albert Rohr. O culto de
Casado com dona Adriana, Pr. Almir é pai de dois
posse foi dirigido pelo Pr. Lawrence e contou
filhos: Lucas (7) e Keila (2). Sua esposa está grávida
com representantes das outras Igrejas Batisde seis meses, esperando o terceiro filho. A intenção
tas Bíblicas da capital mineira: da IBB Betânia,
da igreja é realizar a transição pastoral o mais breve
José da Silva Filho; da IBB do Vale do Jatobá,
possível, com a saída do missionário fundador, Pr.
Jairo Florêncio de Moraes; da IBB do Calvário,
Lawrence.
Julio César da Silva Souza. Também compareO culto de posse transcorreu em um clima de aleceu, representando a IBB de Jd. Aeroporto em
gria e comunhão. Durante a programação dona Joana
Campinas-SP, o irmão Davi P. de Araújo. O Pr.
Rohr, esposa do Pr. Lawrence homenageou dona
João Batista Nogueira, do Templo Batista BíbliAdriana, entregando-lhe vasos de flores.A mensaco do Rio de Janeiro-RJ, presidente da Comugem do Pr. Lawrence abordou o tema, “As Qualidanhão Rio-Minas, também participou do evento,
des de Jesus Cristo Como Supremo Pastor da IgreDona Joana e Pr. Lawrence ja”. No encerramento, o pastor Almir agradeceu a
dando boas vindas ao novo pastor.
Pr.Almir é formado pelo Instituto Batista Bíblico de Campinas- acolhida dos irmãos e tanto ele, como a congregação se comproSP e serviu por três anos como co-pastor da Igreja Batista Bíblica meteram a apoiarem-se mutuamente.
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Mensagem
Bíblica
Pastor Rômulo Weden Ribeiro
Templo Batista Maranata de Londrina

Falai a V
er
dade,
Ver
erdade,
Mas Em Amor
Amor!
O verdadeiro cristianismo repousa na verdade. A Bíblia ensina a existência de um Deus exclusivista, com ensinamentos
absolutos. A Igreja não precisa ter vergonha de ensinar a verdade, mesmo quando esta contrapõe a volição da grande maioria. O segredo é dizê-la em amor.
Em Efésios 4:15, o Apóstolo Paulo ensina que devemos
seguir a verdade como meio de crescimento espiritual. Mesmo
a união, tão importante entre os filhos Deus, tem como base a
verdade. Em sua famosa oração, no livro de João capítulo 17,
Jesus disse: “Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a
verdade” (vs. 17). Portanto, a verdade é a base da verdadeira
união e a Bíblia é o adesivo que mantém esta união. Quem se
arreda dos parâmetros bíblicos acaba quebrando a corrente de
comunhão, o que não acontece com aquele que fica dentro da
Palavra de Deus.
É verdade, por exemplo, que nenhuma igreja salva, mas
algumas podem conduzir ao inferno com ensinamentos
antibíblicos. Nos últimos tempos, disse Jesus, surgiriam falsos
profetas e falsos cristos, fazendo sinais e prodígios, que se
possível fora, enganariam até os escolhidos (Mt. 24:24). Às
vezes imagino quem são “os escolhidos” na concepção de
Jesus e chego à conclusão contextual de que são aqueles que
prestam a devida atenção às Escrituras Sagradas—aqueles
que ficam dentro da Bíblia, pois no versículo seguinte Jesus
diz: “Eis que eu vo-lo tenho predito” (Mt. 24:25). Tudo que precisamos saber sobre doutrinas, profecias e salvação, já foi predito na Bíblia.
É verdade que o único homem que Satanás nunca enganou
foi Cristo; no entanto, as pregações, as visões e os livros de
muitos líderes religiosos estão sendo equiparados à Bíblia e
recebendo o mesmo tipo de credibilidade. O ser humano tem a
tendência de divinizar seus líderes espirituais, acreditando em
tudo que dizem, sem uma acareação com a Bíblia. Nem mesmo os primeiros apóstolos foram dignos de tanta confiabilidade.
Na cidade de Beréia, eles foram colocados à prova quando
ensinaram o Evangelho da Nova Aliança. Atos 17:11 diz: “Ora,
estes foram mais nobres do que os que estavam em
Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando [grifo meu] cada dia nas Escrituras se estas coisas
eram assim”. Assim como Jesus, quando tentado no deserto,
a Igreja precisa se basear nas Escrituras para vencer as cobiças espirituais dos últimos tempos.
É verdade que a Bíblia é a única regra de fé e de revelação
para a Igreja. Por muitos anos, a Igreja Evangélica protestou
contra outras igrejas que aceitavam a autoridade humana e a
tradição dos santos acima das Escrituras Sagradas. Porém,
hoje em dia, estão cometendo os mesmos erros com suas visões, sonhos e experiências espalhafatosas. Milagres e maravilhas estão acontecendo em todas as esferas religiosas e não
só no meio evangélico, mas só a igreja comprometida com a
verdade exaltará a Bíblia acima de suas experiências sobrenaturais. Ou seja, nenhuma experiência espiritual, por mais real
que seja, pode sobrepujar a Revelação Escrita de Deus e ao
mesmo tempo alterar as doutrinas fundamentais da fé: “À lei e
ao testemunho! Se eles não falarem segundo esta palavra, é
porque não há luz neles” (Is. 8:20).
É verdade que o Evangelho de Cristo é a pregação principal da Igreja. Mas a palavra “evangelho” se tornou um termo
genérico. Dependendo da visão de uma igreja, o evangelho pode
ter um outro significado além do que fora proposto pelo Novo
Testamento. Quando Jesus disse: “Ide por todo o mundo, pregai
o evangelho [grifo meu] a toda criatura” (Mc. 16:15) a qual evangelho Ele estava se referindo? Ao evangelho da cura, ao evangelho da prosperidade, à Teologia da Libertação ou a outro evangelho? Na verdade, a palavra “evangelho”, no original grego,
significa “boas novas”. A Igreja tem a missão de pregar as boas
novas de Cristo. Em I Coríntios 15:3-4, Paulo declara o conteúdo dessas “boas novas”: “Porque primeiramente vos entreguei
o que também recebi: que Cristo morreu por nossos pecados,
segundo as Escrituras, E que foi sepultado, e que ressuscitou
ao terceiro dia, segundo as Escrituras”. A boa notícia é que
Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu e morreu
por todos os nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, provando o seu pagamento por nós. Agora,
podemos ser salvos! Este é o verdadeiro Evangelho que a Igreja
deve pregar. Cura, prosperidade e libertação não fazem parte
da mensagem do Evangelho. São apenas conseqüências naturais sobre a vida daquele que serve a Deus.
A vida, por melhor que seja, é temporária. Precisamos garantir a eternidade no céu e não um pedacinho do céu na terra.
A Igreja deve olhar para as coisas que são de cima. As pessoas que passam por nós precisam conhecer o Plano de Deus
para a sua salvação além do conforto que podemos oferecer a
elas como uma entidade religiosa e social. Mas que sirva de
advertência as palavras serenas do Senhor Jesus Cristo quando disse: “Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma?” (Mt. 16:26).
A verdade é que o mundo é um oceano escoando-se para
um abismo. A Igreja está no mundo, mas não faz parte do mundo. A Bíblia é a única bússola que o Espírito Santo usa para
nos consolar e nos orientar. Ela é inerrante e suficiente. Se
alguém deseja conhecer o Filho de Deus, os seus
ensinamentos, o seu amor e a sua segunda vinda ao mundo,
precisará crer e estudar a Bíblia Sagrada, pois o próprio Jesus
disse: “Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a
vida eterna, e são elas que de mim testificam” (Jo. 5:39).

m
y

c

m
y

c

y

