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APOIANDO AS IGREJAS BATISTAS INDEPENDENTES, BÍBLICAS E REGULARES ENTRE OUTRAS FUNDAMENTALISTAS
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O Impacto da Profecia Vamos Alcançar o Mundo!
O Hotel Nacional Inn Vilage em
Poços de Caldas-MG vai se tornar
ponto de encontro de centenas de
congressistas que estarão participando do Congresso Internacional sobre
a Palavra Profética nos dias 20 a 23
de outubro de 2004, promovido pela
missão Chamada da Meia Noite.

Dave Hunt

Neste ano o tema será “ O Impacto da Profecia” e os preletores serão
Dave Hunt, Thomas Ice e Arno Froese,
dos Estados Unidos e Dieter Steiger
e Reinhold Federolf do Brasil.
Dave Hunt, que tem sido preletor
dos congressos da Palavra Profética
desde o principio, é um fundamentalista convicto e os seus diversos livros traduzidos para o português têm
contribuído de forma construtiva para
a propagação das verdades bíblicas
no Brasil. Falando sobre a inerrância
das Escrituras em matéria publicada
no Jornal Fundamentalista ele declarou que “Temos que crer na Bíblia
inteira.Isto é fundamentalismo bíblico.... Se as últimas descobertas da
ciência concordam ou não com a Bíblia, isso não deve inquietar ao
fundamentalista. Como confiamos
em Deus, não somos intimidados
pelos homens. Os cientistas cometem erros e muitas vezes são condicionados por preconceitos... Tragicamente, diminui gradativamente o número de cristãos que aínda defendem a inerrância bíblica e a sua sufi-

ciência... Podemos dizer com certeza que para as multidões envolvidas no atual movimento evangélico
a inerrância raramente se constitui
num problema, pois tais pessoas se
apóiam em experiências e emoções
mais que em doutrinas. Para muitos
atualmente, o amor por Jesus é um
maravilhoso sentimento, divorciado
completamente da verdade que Jesus afirma ser. ”Citando Harold
Lindsell, Hunt diz que “a palavra
evangélico tem se tornado tão desonrada que perdeu sua utilidade... Talvez seja melhor adotar a palavra
fundamentalista, mesmo com todos
os ataques depreciativos que tem
sofrido por parte dos seus críticos”.
Ainda citando Lindsell, no mesmo artigo, ele afirma que “O único
inimigo do liberalismo é a firme adesão ao fundamentalismo, à autoridade e suficiência das Escrituras”.
Os temas abordados nos congressos sobre a Palavra Profética
servem para firmar nossas convicções na veracidade das Escrituras,
pois a escatologia é de uma precisão fantástica.Alguns dos assuntos
tratados pelos preletores serão: “O
Arrebatamento à Luz dos Acontecimentos Atuais”, “O Misticismo na Igreja”, “Terrorismo Como um Sinal dos
Tempos” e “A Benção do Estudo das
Profecias Bíblicas”.
Ainda há vagas e os interessados poderão inscrever-se através da
Ficha de Inscrição ou obter as informações no site:www.chamada.
com.br, pelos telefones 0300-7895152, (51)3241-5050, Fax (51)32497385 ou Chamada da Meia Noite,
Caixa Postal 1688-CEP 90.001-970Porto Alegre-RS.

Segundo as projeções gerais do PRB
(Population Reference Bureau), a população mundial deverá atingir 9,2 bilhões
de pessoas até o ano 2050. Atualmente
temos 6,3 bilhões, o que projeta um crescimento de 45% em 46 anos.
Os mesmos dados projetam que 98%
desse crescimento se dará nos países
em desenvolvimento, o que aumentará
a concentração de renda no mundo e
ajudará a aprofundar as disparidades
entre pobres e ricos em países como o
Brasil. Embora a atual taxa de fertilidade no mundo (de 2,8 filhos por mulher)
seja 50% menor do que há 50 anos, os
nascimentos continuam concentrados
nas famílias mais pobres – um dos fatores concentradores de renda.
Segundo os estudos da PRB, os países miseráveis da África vão liderar o
aumento populacional até 2050 com um
crescimento médio de 119%. Na América Latina, haverá aumento de 42% (24%
no Brasil). Na Ásia, de 39%.
Contrastando com essa realidade, a
população da Europa encolherá 8%
nesse mesmo período de 46 anos. No
Japão haverá queda de 21%. No período entre 1990 e 2004, o controle de natalidade no Brasil levou a uma sensível
desaceleração no crescimento populacional. Nesses 14 anos, o número de
filhos por mulher caiu de 2,5 para 2,2.
Mas os especialistas em crescimento populacional nos alertam para o fato
que, embora o Brasil esteja fora do quadro de explosão demográfica, o número
maior de nascimentos nas famílias mais
pobres ajuda a perpetuar a concentração de renda.Apenas como exemplo podemos citar dados que foram divulgados pelo Instituto Pereira Santos, ligado
à Prefeitura do Rio de Janeiro que demonstra o seguinte: enquanto a taxa
média anual de crescimento demográfico no Rio é de 0,74%, ela sobe para
2,4% nas favelas.
Entre os países com maior explosão
demográfica, segundo o PRB, figuram
três dos mais pobres do mundo. Até
2050, a Índia deve ultrapassar a China,
alcançando 1,6 bilhão de pessoas, ante
os 1,1 bilhão de hoje. A Nigéria quase
triplicará a população, para 307 milhões;
e Bangladesh a dobrará, para 280 milhões. Essas projeções consideram a expectativa de mortes provocadas pela

IMPORTANTE
Haverá outro congresso nos dias
25 a 28 de outubro nos mesmos moldes e com o mesmo conteúdo na cidade de Campina Grande-PB. Informe-se.

Atenção Pregadores
Última Chamada!
Pastores, missionários, professores de seminários, pregadores leigos, seminaristas e professores de escola dominical, têm um encontro
marcado no Hotel Três Poderes em São Sebastião, litoral Norte do Estado de São Paulo nos
dias 20 a 24 de setembro de 2004.Nestes quatro dias, a Associação de Escolas Teológicas
Batistas Bíblicas estará realizando o Terceiro
Simpósio Nacional sob o tema “Pregação Para
Pregadores – Aperfeiçoamento Homilético”.
Será um tempo precioso de comunhão e de
aperfeiçoamento e reciclagem para os que pregam e ensinam a Palavra de Deus. Além disso,
uma oportunidade de reconhecermos o valor da
pregação bíblica nestes dias em que os ataques
Pr. Walace S. Juliare
às Escrituras se avolumam.
Há “pregadores” hoje que não acreditam
mais na Bíblia e por isso pregam “vãs filosofias”.Por outro lado, há aqueles
que zelam pela pregação bíblica, mas que pela demanda diária com atividades diversas no ministério acabam não dedicando seu tempo para o preparo e entrega de um sermão que seja consistente em seu conteúdo bíblico e
poderoso em sua proclamação.
A ênfase desse aperfeiçoamento homilético está na análise da prática
atual da pregação batista fundamentalista e na explanação da pregação
expositiva. Será uma oportunidade de rever as bases da pregação bíblica, o
significado da Bíblia na pregação, a importância da pureza da mensagem
bíblica, a diferença entre pregação bíblica e pregação quase bíblica.
O preletor, Pr. Walace S.Juliare, além de pregador da Palavra de Deus e
pastor da IBB em V. S. Jorge, Guarulhos, é Diretor Acadêmico do SBB Emaús
e professor de Homilética, Grego e Exegese do Novo
Testamento, entre outras. É Bacharel em Teologia e
Mestrando em Teologia e Exposição Bíblica pelo SBPV
em Atibaia – SP. Esta é a última chamada que fazemos
aos pregadores. Ainda há tempo, se você fizer a sua
inscrição por telefone.Ligue agora para o Pr. Almir Rogério Ribeiro (31) 3387-5038,3214-0078- 9201-7570 ou
para o Pr. Renato Sá Barreto (13) 3022-1046,3462-4244
e 9713-8229.

Segundo as mais recentes informações vindas de Portugal, os números são animadores para os que
trabalham na evangelização daquele país. O Dr. Peter Brierley, juntamente com Patrick Johnstone relatam que
o crescimento das igrejas nos últimos
vinte anos é dos mais estimulantes
e, ao mesmo tempo, desafiador. Neste período de vinte anos o número
de igrejas triplicou; o número de
membros aumentou duas vezes e
meio e o número de pessoas ligadas
às igrejas cresceu uma vez e meio.
Em 1960, os números eram os seguintes em Portugal: 291 igrejas,
16.634 membros e 32.278 pessoas
ligadas às igrejas. Em 1980 os números avançaram para o seguinte:
894 igrejas, 42.846 membros e
81.822 pessoas ligadas às igrejas.
Em 2000, os dados levantados chegaram a 1.630 igrejas, 78.545 membros e 163.920 pessoas ligadas às
igrejas.
Mas o país continua sendo um
desafio, apesar desse grande crescimento, pois existem 49 conselhos
com um total de 369.117 habitantes
sem qualquer testemunho do evangelho.
As melhores estimativas é que
Portugal tem hoje 600 pastores para
um total de 1.371 igrejas.Em 4.257
freguesias, somente 768 têm igrejas
pregando o evangelho.Nos Açores,
três das nove ilhas não têm nenhuma igreja!

O Templo Batista Independente em Vila São
José, na capital paulista
está de pastor novo. No
dia 21 de agosto o Concílio de Pastores, convocado pela igreja aprovou e
ordenou o irmão Ricardo
Marques de Brito na presença de toda a congregação e convidados. Além
do concílio e do culto
consagratório, aconteceu
uma confraternização enPr. Ricardo Marques de Brito e a esposa
Daniela Carmargo de Vasconcelos Brito
tre os pastores e toda a
igreja. O concílio foi composto por nove pastores e a aprovação do candidato foi unânime. Leia mais na página 04.

Concurso de Música Sacra
Em comemoração ao vigésimo aniversário do Jornal de Apoio,
estaremos realizando o Segundo Concurso de Música Sacra no dia
27 de novembro de 2004 nas dependências da Igreja Batista Independente em Franca-SP, sob a liderança do Pr. Paulo Castelan.
Desde a edição 139, do mês de julho, temos feito esta divulgação e
agora estamos chegando ao momento de começar a receber as
inscrições que vão até o dia 8 de novembro.A sua participação será
importante para o evento. (leia mais na página 7)
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O Evangelho
em Portugal

Ordenação Pastoral
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AIDS.Com o controle da doença, o crescimento pode ser maior. Se adotadas
políticas de planejamento familiar, menor.
Nos países mais ricos, o que mais
crescerá será os EUA devido, principalmente, aos imigrantes hispânicos. O número desses imigrantes hoje no país não
tem precedentes. A continuar no ritmo
atual,15% da população será hispânica
até o final da primeira década desse terceiro milênio, de acordo com os dados
do Centro para Estudos da Imigração dos
EUA. Além dos 1,5 milhão de hispânicos
(legais e ilegais) que entram todo ano no
país, ainda conta mais 750 mil filhos de
hispânicos que nascem anualmente. Assim, até 2050, os EUA deverão alcançar
uma população de 420 milhões, ante os
293 milhões de hoje, um crescimento de
43%.
Todos esses dados nos desafiam a
pensar o seguinte: O alvo prioritário para
as nossas igrejas com relação à
evangelização do mundo, são os povos
de língua portuguesa e hispânica. Faça
as contas e intensifique suas orações
intercessórias por missões. Coloque sua
vida no altar e se disponha a servir, pois
temos muito trabalho diante de nós.
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calmo@netsite.com.br

Show da Fé ?
A quantidade de livros no
“mercado gospel” é
impressionante! Os mais ávidos
leitores têm a impressão de que
vão precisar abandonar tudo e
passar o tempo todo lendo.

Fundado em Abril de 1984

EXPEDIENTE

O que era dom, agora é
“show”! O que glorificava
a Deus, agora promove
igrejas, ministérios, comunidades, missionários e
missionárias, pastores e
pastoras, bispos e bispas,
apóstolos e apóstolas.
Nesse “show” não há limites, pois afinal vivemos sob
a influência do pós-modernismo desconstrucionista
onde não há espaço para
absolutos.A crença muda
conforme mudam as ondas
de novidades.
A fé que se expande no
Brasil dando “show”, me
leva a pensar que as pessoas que adotam essa fé
estão perdendo totalmente, o bom-senso e a capacidade de discernir. É a
banalização do culto prestado ao Deus santo.
A Bíblia já não é tida
como a Palavra de Deus,
é, quando muito, a percepção que tal escritor tinha
acerca de Deus, de Jesus
e das coisas espirituais. É
a secularização do sagrado e a falência da razão.
A quantidade de livros
no “mercado gospel” é impressionante! Os mais ávidos leitores têm a impressão de que vão precisar
abandonar tudo e passar o
t e m p o t o d o l e n d o . Te m
“devocional” prá todo gosto, desde auto-ajuda, passando por testemunhos de
experiências estranhas,
até
chegar
aos,
d e c l a r a d a m e n t e
esotéricos.
As novas igrejas que se
multiplicam de forma
incontrolável, a ponto de
parecer um reavivamento,
nos assusta pela facilidade com que seus “fundadores” desenvolvem heresias. Lastreados em falsos
profetas que se tornaram
best-selers, carregam a Bíblia apenas como amuleto
capaz de conferir ares de
autoridade ao que proclamam.
O ministério pastoral
que antes resultava de um
chamado vocacional, agora é autenticado pela capacidade empresarial do indivíduo que precisa ser eficiente no púlpito, mesmo

que não seja bíblico. De preferência que tenha formação
nas áreas de economia, administração, gestão empresarial, e mesmo psicologia
ou filosofia. A teologia não é
essencial, a menos que preencha os requisitos aprovados pelo MEC.
Impossível deter uma
avalanche como esta. Seria
muita pretensão, humanamente falando. O que devemos fazer é apenas ouvir a
exortação de Judas 3 e continuar batalhando pela fé
que foi dada aos santos. Se
tiver que haver julgamento,
deverá ser da parte de Deus
(Judas 5), pois nem a anjos
Ele perdoou (Judas 6).
De minha parte, fico com
o Evangelho em toda a sua
simplicidade, sem artifícios
ou manipulações emocionais. Continuo acreditando
no poder da Palavra de
Deus como matéria prima
para uso do Espírito Santo
para
produzir
fé,
quebrantamento, arrependimento e salvação. Prefiro
continuar dando crédito aos
absolutos do Deus todo poderoso. A divindade de Cristo, o Filho de Deus, não precisa ser provada por argumentos forjados nas muitas
letras. A Bíblia continua sendo “viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra
até ao ponto de dividir alma
e espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir os
propósitos do coração” (Hb.
4:12).
Em todo esse emaranhado do pós-modernismo em
que estamos mergulhados,
há, no entanto uma fresta de
luz, pois de certa forma, a filosofia pós-moderna desatou o nó da modernidade
que exigia provas e mais provas científicas que comprovassem a veracidade da Bíblia. Aqueles que antes estavam “politicamente corretos” quando zombavam dos
“crentes” que acreditavam
na Bíblia, agora foram silenciados
pela
pósmodernidade que aniquilou
a hegemonia da “razão” que
estava entronizada em um
nicho quase divino. Para o
homem pós-moderno eu

posso abrir a Bíblia e dizerlhe que eu creio ser ela a
Palavra de Deus, e ele vai
me ouvir! Agora, se eu realmente creio, que “a fé
vem pelo ouvir da Palavra
de Deus”, o momento é
oportuno para a pregação
evangélica. Talvez a última
grande abertura para a
pregação do Evangelho
antes do arrebatamento de
Igreja. O que sempre angustiou a humanidade é a
questão básica relatada
num
profundo
questionamento resumido
nas três perguntas mais
simples que já foram feitas
pelo homem e que só Deus
pode responder a contento: Quem sou ? De onde
vim? Para onde vou?: E a
grande vantagem que está
do nosso lado é que, nas
filosofias humanas, tudo
passa, mas as palavras
dEle
não
passarão
(Mt.24:35).
Quem serve a Deus
sempre leva vantagem.
Portanto, mesmo fazendo
parte de uma época em
que os formadores de opinião negam qualquer forma ortodoxa de crer, ao
mesmo tempo não podem
negar liberdade aos que
pensam de modo diferente
de propagarem sua fé.
Guardada as devidas proporções filosóficas, era
mais ou menos o que acontecia no primeiro século da
era cristã, quando o mundo dominado pelo Império
Romano permitia liberdade a todas as crenças dos
povos, desde que prestassem reverência a César. O
“César” de hoje é o
relativismo, e, mesmo não
concordando com ele, é
ele quem nos dá a liberdade de pregar o que cremos.
Mas há um outro “César”
que ainda virá, o Anticristo,
mas com este não conviveremos neste mundo, pois
ele só poderá chegar depois que tivermos sido arrebatados. Portanto, enquanto ele não chega, nós
estaremos aqui neste
mundo tendo, a cada manhã, uma nova oportunidade de ganhar almas para
Jesus.
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“Ama teus inimigos porque revelam-te
“Os filósofos são pessoas que falam sobre coisas que eles mesmos não entendem, teus erros e defeitos” (Benjamim Franklin).
e nos fazem pensar que a culpa é nossa”
“Podes pintar listras sobre um cavalo e
(S.Lewis Johason).
chamá-lo de zebra, mas ele permanecerá
“Existem três tipos de pessoas: as que um cavalo” (Anônimo).
deixam acontecer, as que fazem acontecer
“M ei os poderoe as que perguntam o
sos, mas objetivos
que aconteceu” (John
confusos: tal é a ca“Os melhores remédios
N. Richardson Jr).
racterística de nossa
são o repouso e o jejum”
“Quem analisou a si
época”
(Albert
(Benjamim Franklin).
mesmo, está deveras
Einstein).
adiantado no conheci“Quando o coramento dos outros ”
ção e a cabeça entram em conflito, é sem(Denis Diderot).
pre o coração que vence. A pobre cabeça
“As pessoas se esquecerão do que você acaba sempre por ceder porque é a mais
disse. Esquecerão do que você fez... Mas prudente” (Paul Heyse).
nunca esquecerão de como você as tratou”
“O governo é a associação dos proprie(anônimo).
tários para a proteção de suas proprieda“Aprender é a única coisa de que a men- des contra os que têm necessidade delas”
te nunca se cansa, nunca tem medo e nun- (Tolstoi).
ca se arrepende” (Leonardo da Vinci).
“Se deixarmos de castigar e censurar
“A coisa mais importante após saber apro- os criminosos, estaremos privando as noveitar uma oportunidade é saber quando abrir vas gerações das próprias fundações da
mão de uma vantagem” (B.Disraeli).
justiça” (Alexander Soljenitsin).
“Nada aproxima tanto dois amigos um
“Quando ganho algum dinheiro, compro
do outro quanto o fato de terem um inimigo livros; e se me sobrar algo, compro comida
comum” (Frankfort Moore).
e roupa”.(Erasmo de Rotterdam).

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

As Nações Indígenas
No mundo existe um grande número de territórios que são consideradas “Nações
Indígenas”.Muitos destes territórios ocupam
uma área inferior a mil Km2. Países com territórios indígenas organizados são o Brasil, Estados Unidos, Canadá e Austrália.Outros países com grande população indígena como
México, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e
Paraguai não organizaram os seus povos indígenas em “reservas” ou “territórios”, uma vez
que consideram os mesmos, cidadãos comuns
integrados aos demais. Um dos países que oferece aos seus territórios indígenas uma boa
dose de independência é o Panamá, que entre outras abriga o exótico “Arquipélago de San
Blas”, reduto dos índios “cunas”. Muitos países
temem que a organização destes territórios
desencadeie uma onda de surgimento de novas nações independentes.No Brasil existe
uma reserva indígena, a dos “Ianomâmis”,

maior do que vários países do mundo e que
oferece constante perigo de conflitos. Os conflitos mais graves estão acontecendo em
Roraima e Rondônia.Embora com restrições.
Incluem-se também entre “Nações Indígenas” grupos étnicos da Rússia, Índia,
Indonésia, Papua-Nova Guiné, Mianmar, Japão (com o seu antigo povo “Ainu”), os países da Escandinávia (com o povo “Lapão”) e
os polinésios da Ilha da Páscoa, pertencente
ao Chile.Diversos países africanos enfrentam
grandes dificuldades com as suas “etnias”
minoritárias. Muitas destas “nações indígenas” são auto-suficientes e emitem até passaportes para os seus habitantes, que são
aceitos por alguns países. O Brasil não aceita estes passaportes. Um motivo de louvor é
de que grande parte destas “nações” já possuem a Bíblia ou partes dela traduzidas para
os seus idiomas.

• Natália F.da Silva
Travessa I, 1381-Jd .Boa Vista
14.620-000-Orlândia-SP
• Ulisses Fernandes Alves
Rua Minas Gerais, 1371-V.Aparecida
14.401-229-Franca-SP
• Ednara Sanches/Eunice Sanches
Rua Itápolis, 180
13.300-000- Penápolis-SP
• Álvaro G. de Oliveria
Rua Uruguai, 139
14.620-000-Morro Agudo-SP
• Léia Cristina Pereira Barbosa
Rua Laranjeiras do Sul, 101
Bairro Costa e Silva
89.220-190-Joinville-SC
• Stênio Vilarinho Leodório
Rua da Amizade, 202-M. do Sol
86.825-000-Marilândia do Sul-PR
• Priscila Leal Sanches
Largo da Estação Ferroviária, Casa 6- Centro
16.300-000-Penápolis-SP
• Lidiane Vieira Silva
Rua Santa Luzia, 36- Cruzeiro

45.040.240-Vitória da Conquista-BA
• Giselda Machado Ferrari
Rua 26, n.1320-Jd. C.Alta
14.620-000-Orlândia-SP
• Dileire B.J Ribeiro
Rua São Judas Tadeu, 19
São Cristóvão-Aeroporto
41.500-510-Salvador-BA
• Sabrina Rocha Ramos
Avenida 27,n.0330-V.S.José
14.780-000-Barretos-SP
• Patrícia Gomes Pereira
Rua Padre João Epifânio,81-Centro
63.630-000-Pedra Branca-CE
• Cleiton da Silva
Rua José do Patrocínio, 2721
14.401-199- Franca -SP
• Josiclei Ferreira Lobo
Rua Liberdade, 480 - B. Campestre
68.795-000-Benevides-PA
• Rubens David Pinto
Rua Santa Clara, 35 - B. Vitória
69.908-970-Rio Branco-AC
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Conferência de Inauguração

Pregação
para Pregadores
Aperfeiçoamento Homilético
Quero usar este espaço para falar um pouco do III
Simpósio que será realizado pela A.E.T.B.B. em Setembro, conforme anunciado neste periódico.
O tema foi proposto dado a grande carência que há
entre os pregadores de nossos púlpitos batistas
fundamentalistas. O que se tem visto, são bons homens
de Deus lutando para oferecer uma mensagem bíblica e
ao mesmo tempo relevante. Mas na prática tal pregador
muitas vezes tem falhado nesta tarefa, pois se atolaram
em atividades e a última coisa que sobra em suas agendas semanais é um tempo para o preparo de um ou vários sermões da semana.
O que fazer diante desse tipo de dificuldade? Como
avaliar se sua mensagem está expondo a Palavra de
Deus? Como saber se o povo está sendo edificado e transformado pelo poder dessa pregação?
O curso visa auxiliar pregadores que almejam aperfeiçoar sua visão, sua forma e seu ânimo sobre a Pregação Bíblica.
Vivemos dias em que a verdadeira pregação da Palavra de Deus tem sido atacada de várias maneiras. Por um
lado existem aqueles que simplesmente não acreditam
mais na Bíblia e por isso pregam “vãs filosofias”; por outro lado, há aqueles que zelam pela pregação bíblica,
mas que pela demanda diária com atividades diversas
no ministério acabam não dedicando tempo suficiente
para o preparo e entrega de um sermão que seja bíblico
em seu conteúdo e poderoso em sua proclamação.
Este simpósio visa alcançar pastores, missionários e
a liderança da igreja que tem a responsabilidade de ensinar todo desígnio de Deus e que, ao mesmo tempo,
precisam de um aprimoramento homilético. A ênfase desse aperfeiçoamento está na análise da prática atual da
pregação Batista Fundamentalista e na explanação da
Pregação Expositiva.
Este programa não tem como objetivo ensinar alguém
a pregar, pois parte do pressuposto que o aperfeiçoamento homilético dirige-se a pregadores, leigos ou não.
Este curso também não visa discutir ou enfatizar as áreas
da oratória na homilética, mesmo entendendo seu valor
para o assunto.
Diante dessa apresentação, quero convidar todos os
leitores que já são responsáveis pela pregação bíblica e
também aqueles que de alguma maneira querem aprimorar seu conhecimento e aprendizado. Para isso, aconselho que os interessados façam logo suas inscrições,
pois as vagas estão sendo preenchidas rapidamente e
como o evento será em um hotel, há risco de faltar vagas.
A diretoria da A.E.T.B.B. está à sua disposição para
tirar qualquer dúvida. Obrigado pela atenção e por ter me
permitido usar este espaço para os esclarecimentos.
Na direção do Senhor!

Nos dias 10 a 12 de setembro de 2004 acontece a Conferência de Inauguração da
primeira fase do novo templo
da Igreja Batista da Vitória em
Osvaldo Cruz-SP. O preletor
será o Pr. Will Foran.
O trabalho, que foi iniciado em abril de 2002, através
da família Crem, irmão Benedito (Benê), a esposa Liane e
os filhos David e Alessandro,
teve sequência através do missionário norte-americano Pr.
Christopher A. Vergiels, sua
esposa Darcy e os filhos,
Amanda, Warren, Charity,
Stephen e Corrina.A família
Vergiels veio ao Brasil através
da Baptist Mid-Mission, dos
Estados Unidos.

Nesta data tão importante
para a Igreja Batista da Vitória
em Osvaldo Cruz, os irmãos
lembram, agradecidos, do casal Adelmo e Damiana, que
muito contribuíram para que
esta igreja viesse a existir. A
eles, a justa homenagem no
texto que segue:

“A natureza moral do homem é composta de poderes
naturais como intelecto, sensibilidade e vontade. Esses
poderes, ou características, é
que o preparam para as boas
ou más ações. Nós tivemos o
privilégio de encontrar no casal Adelmo e Damiana, somente as suas boas
ações, decisões
para o bem. Mesmo
diante das tremendas dificuldades, encontradas no início
da implantação da
Igreja Batista em Osvaldo Cruz, foi possível devido ao amor
e dedicação desse
amado casal. Sabemos que Deus dotou
o homem de livre-arbítrio, podendo ele
agir de acordo com
sua consciência e
Adelmo e Damiana

sob a influência dos seus desejos e tivemos o privilégio de
ver nesse casal o desejo de
obedecer à Palavra de Deus
pela direção do Espírito. Sabemos, pelo que já presenciamos,
que vocês continuarão obedecendo ao Senhor Jesus Cristo
e seus filhos e netos certamente serão abençoados por estarem perto de vocês. A Igreja Batista da Vitória aqui em Osvaldo Cruz não estaria com os
seus alicerces prontos se não
fosse a ajuda, o amor e a dedicação dos amados. Os alicerces que vocês plantaram, propiciaram esta inauguração da
primeira fase do templo.
A Igreja Batista da Vitória
situa-se à Rua Yutaka
Abe,910- Centro,ao lado da
Indústria Campoy.
Contatos
com
Pr.
Christopher, e-mail: vergiels@
webcruz.com.br

Por que se alastra o anti-semitismo
(Oséias 8:8)
É notório que a humanidade “não morre de amores” pelo Palavra de Deus. Embora as estatísticas apontam o crescimenpovo judeu.Por mais que a comunidade judaica se esforce para to dos evangélicos, é fato que o atual “evangelho sem cruz” –
ser bem aceita entre os povos, a verdade é que há uma grande bem aceito pela sociedade sem Deus – apresenta um
rejeição ao povo judeu.Qualquer ato em reação aos ataques “rebanhão” inconverso.Basta uma espiadela na liturgia muninimigos para manter a sobrevivência como nação livre e inde- dana abraçada pelo “outro evangelho” e ver-se-á o fato.É o
pendente, é, e sempre será, condenado pelos outros países. que chamo de cumprimento profético.A chegada dos “tempos
Poucos, pouquíssimos serão os neutros.Favoráveis, aconte- difíceis” traz uma Geração Anárquica com “homens violentos,
traiçoeiros, inimigos do bem, desafeiçoados, caluniadores, crucendo, podem ser contados nos dedos de uma só mão.
Mesmo apoiando intimamente certas ações de Israel, mui- éis, blasfemadores, desobedientes aos pais, atrevidos, antes
tos países não têm a coragem de tornar público o que realmen- amigos dos prazeres que amigos de Deus”(II Tm.3:1-5).
É necessário que assim aconteça pois, conforme as Escrite pensam sobre o feito (ou os feitos) que lhes foram favoráveis,
politicamente e militarmente falando.Em se tratando de Israel – turas, a manifestação do anticristo deverá encontrar uma socimesmo que seja questão de sobrevivência da nação – sempre edade podre, corrompida e de punhos cerrados contra Deus. É
a geração anticristo.E o que tem isso a ver com o anti-semitismo?
há protesto e condenação.
Que sina é essa? De onde procede tanto ódio e rejeição por Muita coisa.Satanás odeia Israel.Quer destruí-lo como nação.
parte dos povos a um povo? Por que se alastra o anti- O assunto está exposto no livro de Apocalipse, precisamente
semitismo? Por que o judeu não é bem visto entre as nações? no cap. 12;. Leia e compreenderá.
É com esta geração dos “tempos difíPor que tanta perseguição? Por que
ceis”, que Satanás incitará o crescimenHitler? Essas perguntas, e outras mais,
to do ódio aos judeus. Uma espiadela
somente as Escrituras podem responpelo o que vem acontecendo no mundo,
der.
confirma o fato.Veja por exemplo, o que
SOBRE A REJEIÇÃO
aconteceu na Bielo-Rússia com um ceA antipatia aos judeus não é coisa
mitério judeu.
nova. O profeta Oséias escreveu: “... Is“Alexander Rosemberg. Líder da
rael está entre as nações como cousa
União Religiosa Judaica de Bielode que ninguém se agrada” (Os. 8:8). E
Rússia, enviou uma carta a um jornal iso porquê de tal fato? Á luz das Escrituraelense afirmando que o antigo cemitéras há muitas razões a serem alistadas.A
rio judaico da cidade de Rahachow foi
resposta de Israel ao apelo à obediênmais que profanado. As pedras tumulares
cia ao Eterno, é, sem dúvida alguma, um
foram retiradas do lugar e empilhadas nos
dos principais motivos.Basta ler as “bêncantos abrindo espaço para um campo
çãos e maldições” escritas por Moisés
de futebol, com traves, redes e marcação
no Pentateuco (Dt.28) para ter boa comdas linhas. O último enterro neste cemipreensão sobre o assunto. Acrescentetério foi nos anos 80. Como muitas famílise a isso as palavras escritas por Isaías
as judias brasileiras vieram da
a mandado do Eterno. “Estendi as miBielorússia, é provável que seus antenhas mãos todo dia a um povo rebelde,
passados estejam servindo de piso para
que anda por caminho que não é bom,
Pr. José Infante Júnior
o jogo de bola.”( O HEBREU Março 2004).
seguindo os seus próprios pensamenEste assunto de profanação de cemitério judeu está virantos... povo que diz: Fica onde estás, não te chegues a mim..”(Is
do rotina. Sinagogas são pichadas e apedrejadas.Literatura
65:2,5 a).
Assim, o motivo principal que deixa “Israel como cousa de anti-semita é produzida em grande escala.Há uma holística
que ninguém se agrada” é corretivo.É o “pai corrigindo ao filho visão antipática sobre Israel e, mais ainda, um crescente núque ama”.Disciplinando e, ao mesmo tempo, operando o mila- mero de anti-semitas espalhados pelo mundo, simpáticos ao
gre da conservação em vida do “vermezinho de Jacó”.A sobre- pensamento de “varrer Israel para o mar”.
Israel é uma nação solitária, humanamente falando. Não foi
vivência de Israel é inegavelmente um MILAGRE. E QUE MILAa esmo que o saudoso Begin afirmou: “Primeiro nós e depois
GRE!
Pensando e analisando esta sobrevivência milagrosa, en- nós”. Sabia que, na hora do “vamos ver”, as nações isolariam
contramos um outro motivo à rejeição por parte das nações: Israel. Ainda está vivo na alma judia os crudelíssimos horrores
CIÚMES! Acha ridículo? Pois então veja como surgiu o anti- nazistas e o “silêncio do mundo”. O mundo silenciou porque
semitismo.Todo anti-semita não se conforma com os feitos e eram judeus levados à “solução final”. E esse maligno intento,
proezas da nação judaica.Tudo o que Israel faz, prospera,Na não se iludam, ainda está vivo e bem atuante.
Os amigos do povo hebreu, que amam e oram por ele, são
Economia,Artes, Ciências diversas, Agricultura e outras áreas
da vida, Israel é destaque.Não pelos méritos do povo, mas pe- os cristãos bíblicos.Sabem do verdadeiro papel de Israel no
las promessas Daquele “que não é homem para mentir”.Ele contexto escatológico.Agradecem ao Eterno o “enxerto na olidisse. “Por breve momento te deixei, mas com grandes miseri- veira natural”.Conhecem o final glorioso da nação
córdias torno a acolher-te... Quem conspira contra ti cairá dian- judaica.Entendem que a Bíblia foi escrita por judeus e que Jete de ti. Toda arma forjada contra ti não prosperará” (Is 54:7, sus., O Messias enviado pelo Eterno, foi o maior judeu de todos
os tempos.É na sobrevivência de Israel que os cristãos bíblicos
15,17).
A prosperidade de Israel incomoda.Seu Exército de Defesa são desafiados a confiar no Deus de Davi que derrubou o gié bem treinado e respeitado pelos inimigos.Desertos floridos e gante Golias.Deus não falha em suas promessas. Mesmo tenpomares em lugares que eram verdadeiros pântanos produto- do Israel vacilado na comunhão com o Altíssimo, a promessa
res de malária.Única Democracia no Oriente Médio. Maior ex- divina vai atravessando gerações, derrubando nações e podeportador de produtos cítricos à Europa. Flores à Alemanha que, rosos, mantendo o “vermezinho de Jacó” como um povo unido
não muito tempo atrás, liderado por um fanático anti-semita, “desbaratando exércitos”.A bendita promessa está no final do
livro do profeta Josué.Está escrito: “... e vós bem sabeis de todo
dizimou seis milhões de judeus.
Portando falar em CIÚMES não é ridículo.No fundo do anti- o vosso coração, e de toda a vossa alma, que nem uma só
semitismo o ciúme está presente.Moisés escreveu. “Eu vos porei promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o
em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensa- Senhor vosso Deus: Todas vos sobrevieram, nenhuma delas
ta eu vos provocarei à ira” (Dt.32:21 – citado por Paulo em falhou”.(Js. 23:14).
Este é o segredo da sobrevivência de Israel. Deus é fiel e
Rm.10:19).Israel tem experimentado constantemente o fel do
imutável. Nada, nação alguma, vai destruir o povo judeu.Não
ódio anti-semita.
prevalecerão contra Jacó. Não se pode mudar o que está escriPOR QUE CRESCE O ANTI-SEMITISMO?
Como já foi dito neste escrito, assunto bíblico somente a to: “Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te
Bíblia esclarece. O “mundo vai de mal a pior” pelo fato de igno- amaldiçoarem” (Gn. 12:3). A História que o diga.
rar as Escrituras Sagradas.Cada vez mais cresce a aversão à
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12 Dicas Para Fazer
Sua Igreja Fracassar
1- Não freqüente a Igreja, mas quando for lá, procure algo para reclamar;
2- Se comparecer a qualquer atividade, encontre falhas no trabalho de quem está lutando pela obra e
Deus, entretanto sem indicar o caminho para corrigir
as mesmas;
3- Nunca aceite incumbência, lembre-se que é mais
fácil criticar do que realizar;
4- Se os líderes pedirem a sua opinião sobre ao
assunto, responda que não tem nada a dizer.Depois,
espalhe como deveriam ser as coisas;
5- Não faça mais do que somente o
necessário.Porém, quando os líderes estiverem trabalhando com boa vontade e com interesse para que tudo
corra bem, afirme que sua igreja está dominada por
um grupinho;
6- Não leia os cartazes no mural da Igreja e muito
menos ouça os avisos.Afirme que ambos não trazem
nada de interessante, e, melhor ainda, diga que não os
recebe regularmente;
7- Se for convidado para um departamento qualquer,
recuse alegando falta de tempo e depois critique com
afirmações do tipo: “Essa turma quer é ficar sempre
nos mesmos cargos”.
8- Quando tiver divergência com um líder, procure
com toda intensidade impor-se;
9- Coloque-se sempre na posição defensiva ou de
ataque;
10- Sugira, insista e cobre a realização de cursos,
palestras e novas programações.Quando a Igreja
realizá-los, não se inscreva nem compareça;
11-Se tiver oportunidade de dar sugestões, não o
faça. Se a liderança não adivinhar as usas idéias e
pontos de vistas, critique e espalhe a todos que é
ignorado;
12- Após toda essa colaboração espontânea, quando cessarem as publicações, as reuniões e todas as
demais atividades, enfim, quando a igreja morrer, estufe o peito e afirme com orgulho: Eu não disse?
Padom-Jornal Express.

Vila São José
Tem Novo Pastor

São Paulo, eu te amo!
São Paulo, eu te odeio!
Imposição das mãos sobre o Pr. Ricardo M. Brito pelos nove
pastores que participaram do Concílio

O Templo Batista Independente em Vila São José,
iniciado pelo missionário
norte-americano,Delbert
Ray Canright no dia 17 de
abril de 1983 e organizado
oficialmente no dia 20 de
abril de 1985 está com novo
pastor desde o dia 21 de
agosto de 2004. Nesta data
foi ordenado o irmão Ricardo
Marques de Brito, que trabalha no ministério da igreja
desde o dia 10 de janeiro de
2002, quando ainda seminarista. . Sua ordenação foi solicitada pela igreja em assembléia realizada no dia 14
de março último
O Concílio de examinação do irmão Ricardo teve
como moderador o Pr. Carlos
Alberto Moraes, da I.B.I de
Orlândia-SP, secretariado
pelo Pr. Alexandre Bezerra
Dutra do Templo Batista de
Indianópolis, São Paulo-SP.
Os demais componentes foram os pastores:Ebenézer da
Silva Rodrigues da PIBB em
Cidade Ademar, São Paulo-

SP; John Reinart Hinton e
Alex Comin Santos da IBI em
Jardim Herplin; Severino
Ramos Monteiro Alves e
Thomas L.Gilmer do TBI, São
Paulo-SP; Mário José da Silva da PIBB em Vila Natal, São
Paulo-SP; Honório Corrêa da
Silva da IBB Sião, DiademaSP.
O irmão Ricardo, novo
pastor do T.B.V.S.J., converteu-se a Cristo no dia 30 de
novembro de 1996 na mesma igreja. No ano 2000 começou seus estudos teológicos no Instituto Batista Missionário em São Paulo, capital, formando-se em 2002.Em
2003 fez o curso de Missões
Judaicas na Missão Brasileira Messiânica,também em
São Paulo.
Nestes 21 anos de história do Templo Batista em
Vila São José, a igreja teve
os seguintes pastores:
Delbert Ray Canright, Mário
José da Silva, Elísio dos
Santos e Esteliano de
Moraes Sousa.

Um Toque Sobre Pequenos Grupos
Pr. Moisés Ribeiro
O que é um Pequeno Grupo?
Discipulado – Deus deseja que todo crente CRESÇA
É uma reunião regular, intencional, de 5 a 15 pessoas,
(membros ou não da igreja), em local pré-determinado, que para se tornar semelhante a Cristo. Em I Tm 4.12 Paulo
se encontram para promover a fé cristã, buscando desen- nos apresenta áreas específicas nas quais devemos nos
volver os propósitos bíblicos de adoração, comunhão, modelar ao caráter de Cristo. Note que o crescimento espievangelismo, discipulado, e Ministério como estilo de vida. ritual não é medido pelo conhecimento mas, sim, pelo estilo de vida que apresentamos e o pequeno grupo oferece o
A receita básica de um PG saudável
ambiente ideal para o crescimento espiritual com aprendiAdoração – Deus quer que CULTUEMOS o seu Nome. zado prático e disciplina em amor. O pequeno grupo tem
O salmo 99.9a diz: “Exaltai o Senhor nosso Deus”.No pe- por alvo ser um instrumento para o crescimento mútuo de
queno grupo isso é realizado informalmente com os mais seus membros e a Bíblia é a fonte, é o alimento.
altos louvores a Deus, pois Jesus disse em Mateus 18:20
“Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome
Ministério – Deus quer pessoas CUIDANDO de pessoaí estou eu no meio deles”.
as. E espera que usemos os dons, talentos e oportunidades que Ele nos dá para beneficiar a outros. ( I Pe 4.10).
Comunhão – Deus quer pessoas COMPARTILHANDO a vida Nos pequenos grupos os dons são exercitados para o sercom outras pessoas. A Bíblia é bem clara ao dizer que seguir a viço mútuo sendo um dos traços de maturidade.
JESUS não é somente questão de crer. Seguir a JESUS também
inclui pertencer. A vida cristã não é um ato isolado.Somos feitos
Evangelismo – Deus quer que COLHAMOS pessoas
para viver em relacionamento uns com os outros. Jesus disse: para Jesus. Para isso é preciso que preguemos as boas
“Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; as- novas do Evangelho.
sim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros.”
O pequeno grupo é o lugar ideal para o evangelismo pes(João 13:34) Para conseguir este alvo, precisamos ter em mente soal onde inserimos nossos parentes, amigos e vizinhos.
principalmente quatro coisas: Oração (Tg 5:13-18; Fp 4:4-8); levar
Todo PG tem que ter uma cadeira vazia na esperança de
as cargas uns dos outros (Gl.6:2); Encorajamento (I Ts 5:14;Hb que na próxima semana ela esteja ocupada por alguém que
10:24)- Confrontação em Amor (Gl 6:1)
você irá convidar e uma outra cadeira vazia volta ser colocada.
Contatos:
Caixa Postal 102 - CEP 11.520-970 Cubatão-SP - E-mail: snare@attglobal.net
Informações:
Reny (11) 5928-3277
Assinatura: Maria dos Anjos: (11) 5821-5646
Distribuição: Rita (11) 5872-1853

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

Assinando Missão Mulher
você estará colaborando
com a obra missionária

Rénny e Rosiris

PUBLICAÇÃO QUADRIMESTRAL DA SAIBRES

Sentimentos paradoxais alternam-se com freqüência em
minhas emoções como morador da maior cidade da América Latina.
Embora não seja paulistano, sou apaixonado por essa
cidade cosmopolita de 10.5 milhões de habitantes. Aqui tem
de tudo: Shoppings Centers, 60 museus, 170 teatros, mais
de 220 salas de cinema, 7O bibliotecas, infinitos restaurantes, prédios de alta tecnologia como o “Robocop” na marginal, o Parque do Ibirapuera, a maravilhosa Cidade Universitária – USP, os grandes hipermercados, as funcionais linhas do Metrô unindo as quatro regiões, 34 centros culturais como: Museu do Ipiranga, Instituto Butantã, Mosteiro
de São Bento, Catedral da Sé.
Em contrapartida, detesto ver as condições desumanas
em que vivem seres humanos: favelas, favelas, favelas...
Bem ao lado do suntuoso bairro do Morumbi, entre as belas
mansões e prédio residenciais, está a de Paraisópolis, um
nome irônico para a moradia de gente que merece condições mais dignas. Ao passar na região de Pedreira, leva-se
as mãos ao nariz, pois à represa Billings está com as margens cheias de entulhos, frascos de refrigerantes, pneus e
infinitas embalagens de papéis. Ah! Largo 13 de Maio! Tu
és um caldeirão de nordestinos com rostos sofridos, camelôs batalhadores, ora no sol, na chuva e no frio. A miséria
continua nas ruas da periferia, sujas, esburacadas, esgotos
a céu aberto, milhares de casas de alvenaria com telhas
eternit; um forno no calor, ou barracos de madeiras; uma
geladeira no inverno.
As 10 pragas do Egito fazem-me pensar nas pragas de
São Paulo – uma cidade que a gente ama e uma cidade que
a gente odeia:
1. O rio transformado em sangue – o rio Tietê não tem
vida, suas águas estão cheias de produtos químicos e um
cheiro de esgoto insuportável..
2. As rãs modernas estão nas pixações e na poluição
visual.
3. Os piolhos lembram o pó, a poluição, a fumaça dos
carros e ônibus.
4. As moscas, foram substituídas pelas baratas.
5. A peste nos animais – a sujeira dos cães, gatos e
ratos nas ruas. Ou então, estão mortos e em decomposição
nos asfaltos.
6. As feridas purulentas – é só entrar num hospital da
rede pública, como o Hospital do Campo Limpo, parece um
abrigo de leprosos empilhados nos corredores.
7. A tempestade de granizo – Reflexo das ações
eleitoreiras de certos políticos, alternam-se no poder, destroem obras do anterior ou deixam construções inacabadas.
8. Gafanhotos – o desemprego destruidor – só em SP,
mais de 2 milhões em junho de 2004.
9. Trevas – a cegueira espiritual, as casas noturnas de
prostituição, as seitas religiosas, o tráfico de drogas, as
chacinas...
10. A morte dos primogênitos – Além das mortes, há o
abuso sexual, o espancamento infantil e o abandono das
crianças nos sinais de trânsito e nas ruas.
Minha querida São Paulo, como o profeta Jeremias, eu
também choro por você, terra que me acolheu, sustentou e
ampliou minha visão de mundo, mas ao mesmo tempo, uma
Babel de contradições, de distâncias econômicas, de
superlotação e de enganos... Certamente, muito do nosso
sofrimento não é punição divina, mas conseqüência da
desorganização, da injustiça e do individualismo generalizado, manifesto nessa eloqüente linguagem não-verbal:
salve-se quem puder.
Minha querida São Paulo, quero vê-la como Jesus a vê:
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor.
E então se dirigiu a seus discípulos: A seára na verdade é
grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao
Senhor da seára que mande trabalhadores para a sua seára.
– Mateus 9.36-38
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Seminários Alicerces I

Um Brasileiro em Israel
Para a Glória de Deus,
quero relatar aos irmãos que
oram por nossos trabalhos,
como foi nossa renovação de
visto.Quando preenchi o formulário deixei o campo “religião” em branco, pois já havia
dado esta informação na primeira renovação.A oficial de
imigração me pediu para preencher aquele campo e, quando eu escrevi a palavra “cristão”, ela me disse que não
poderia me dar o visto imediatamente me pedindo para
voltar em seis semanas. Eu
lhe disse que tinha uma viagem marcada para Londres
na semana seguinte e lhe perguntei se poderia fazer a viagem enquanto aguardava o
visto.Ela respondeu que eu
correria o risco de ser rejeitado e eu lhe perguntei por que.
Ela não me deu uma resposta
clara ou com base nas leis do
país, apenas me disse que
dependeria do humor do oficial de imigração.A viagem a
Londres seria de grande importância para a divulgação
do ministério e, humor por humor prefiro confiar em Deus.
Quando comprei a passagem
pedi ao agente de viagem pela
mais barata possível mas só
na hora de voar percebi que
era uma companhia Israelense. Os irmãos não imaginam
a rigorosidade dos seguranças, eu e minha pequena mochila fomos escrutinados até
o último fio de cabelo, até a
minha aliança fizeram tirar
para ver se não havia nada
escondido.A volta foi ainda
pior, e até minha irmã que foi
comigo no aeroporto foi questionada por eles em um lugar
à parte. Com exceção das roupas, não me deixaram trazer
mais nada, disseram que seguiriam depois em outro vôo,
o que aconteceu 10 dias
depois.Eu estava tão chateado e aborrecido com a rigidez
e paranóia dos seguranças
que já estava preparando meu
discurso para o oficial de imigração quando chegasse em
Tel Aviv. Quando saímos do
avião em Tel Aviv, entramos
em um ônibus que nos levaria
até à imigração Foi durante
este percurso de três minutos
que fiz uma oração e pedi a
Deus para me ajudar a esquecer toda aquela paranóia dos
seguranças e também disse a
Deus que eu não falaria nenhuma palavra amarga para
o oficial de imigração por mais
duro que ele fosse.Quando
chegou a minha vez de passar, a oficial de imigração foi
tão educada comigo e tão
atenciosa que tive a impressão de ter ouvido o próprio
Senhor
Jesus
falando
comigo.Após me perguntar
quantas línguas eu falava e
ouvir do meu interesse em
aprender hebraico, ela ficou
de pé com o meu passaporte
na mão (já com visto) e fazendo sinal de continência disse
para mim. Eu te saúdo! Fiquei
tão impressionado, meu coração ficou tão quebrantado
que me deu vontade de chorar. Isso me deu muito mais
convicção e coragem para
enfrentar mais uma vez a imigração em, Jerusalém pois as
seis semanas se passaram e
precisávamos pegar o visto do
resto da família.Conseguimos
visto até final de outubro e
mais uma vez a oficial de imigração foi muito educada
conosco.
Visita a Londres

Nos dias 18, 19, 21, 22 e 23 de Outubro de 2004

A Quem se Destina o Seminário
Para todo aquele que deseja solucionar
conflitos, crescer espiritualmente, encontrar
respostas, entender a vida, obter sabedoria,
saber qual o Propósito de Deus para sua
vida e ser um sucesso, aos pais, mestres,
professores, líderes, empresários, gerentes
e funcionários. A todos quantos querem entender melhor quais os princípios que regem a vida e como obter o melhor desempenho pessoal para alcançar a plena satisfação.

Perguntas:
Porque tenho tantos conflitos em minha vida?
Como obter a paz de espírito num mundo conturbado?
Qual é o caminho mais curto para a minha maturidade?
Porque enfrento tantos problemas e dificuldades?
Como posso adquirir a sabedoria e o conhecimento que necessito?
Como descobrir o propósito para minha vida?
O que eu devo fazer para alcançar o sucesso?

Custo do Seminário
O valor do seminário por pessoa é de R$
120,00 reais, e está incluso: o manual, livro
texto, coffee-break todas as noites e sábado
à tarde, café da manhã e almoço especial
no sábado.

Pr. Joaquim Teixeira

A visita a Londres foi bem
proveitosa apesar dos contratempos já mencionados. Visitei 4 pequenas igrejas onde
falei sobre o trabalho em Jerusalém e os desafios que temos pela frente. Aproveitei a
oportunidade para visitar velhos amigos e irmãos em Cristo. Mais uma vez o Senhor me
mostrou como é maravilhoso
ter amigos e irmãos, é um verdadeiro tesouro, me senti absolutamente em casa. Ao voltar a Jerusalém me encontrei
de novo com a benevolência
do Senhor, minha esposa e filhas. Irmãos, eu não canso de
dar graças a Deus por minha
família, tenho a impressão que
sou a pessoa mais feliz do
mundo. Espero que cada um
de vocês tenha o privilégio de
enxergar claramente as ricas
e insondáveis bênçãos que o
Senhor, sem dúvidas, derrama
sobre vossas vidas.
Comunhão Batista
Tive o imenso prazer de
saber que, durante o congresso em Santa Maria da VitóriaBA. Fomos oficialmente aceitos como comissionados pela
Comunhão Batista Bíblica.
Nos sentimos muito honrados
e ao mesmo tempo admoestados em relação à imensa
responsabilidade sobre os
nossos ombros.Todavia damos graças ao nosso bom
Deus, pois como Ele mesmo
disse: “Sem Mim nada podeis
fazer”. E o apóstolo Paulo nos
informa que “em Cristo nós
podemos todas as coisas, pois
é Ele que nos dá a força”. Sabemos todavia que ambos os
exemplos se referem a coisas
boas e duradouras, os frutos
do Espírito.
Jornal de Apoio
Espero que a
matéria no Jornal de
Apoio (Edição 140)
tenha sido de proveito para os irmãos.
Saber exatamente o
que se passa por
aqui pode ajudá-los
a orar de maneira
mais específica e
nos ajudar a alcançar os alvos propostos. Espero continuar colaborando com
o Jornal de Apoio.
Para aqueles
que ainda não nos
conhecem pessoalmente, há algumas
fotos tiradas no começo de agosto de
2004 que podem ser
vistas pela internet
no seguinte endereço:
http://
homepage.mac.
com/teixeiras/
f a m i l i a /
PhotoAlbum29.html
Joaquim Teixeira
P.ºBox 31.699
91.316.Jerusalém
Israel

Local do Seminário
Será realizado nas dependências da Igreja
Batista Emanuel em São Paulo - SP, localizada
Pr. Rinaldo B. Jr.
na Rua Eugenio Falk, 396 - Jd. Previdência. As
seções serão ministradas durante à noite nos dias da semana
das 19:30 às 21:30 horas e no sábado das 8:00 às 17:00 horas.
Inscrições
(Ponto de referência: Atrás do Grill 2000 da Av. Trancredo NeInformamos que o número máximo de pessoas para o semináves)
rio será de 200 inscritos. Para grupos de 3 ou mais pessoas, entrar
em contato preenchendo o cadastro na internet no endereço: http:/
Objetivo do Seminário
/www.alicerces.com.br/ ou entrar em contato pelo telefone (11) 5673O seminário tem como objetivo dar uma visão mais ampla de 4521, falar com Rinaldo ou Edenir. Caso haja Interesse com Grupo,
como entender a vida e ajudar a descobrir o Propósito de Vida peça mais informações ou pelo e-mail: cursos@alicerces.com.br
que Deus têm para você. Baseado em 7 Verdades Imutáveis que ou o telefone acima, dizendo a quantidade de pessoas para este
estão nas Escrituras, você encontrará respostas as perguntas aci- evento, assim obtendo um desconto por participante.
ma e muito mais. Além disto, você conhecerá as 7 Verdades Imutáveis que relacionam com as áreas de conflitos em sua vida,
Quero Saber Mais
aprenderá como alcançar o sucesso praticando os princípios esOutras informações mais detalhadas do Seminário, escretabelecidos por Deus, tomará decisões sábias em cada momento va um e-mail para cursos@alicerces.com.br com assunto: ALIda vida, ajudará à dar direção, conquistar a ira, a culpa, a amargu- CERCES I – 2004 (Detalhes), e receberá no formato PDF todas
ra, as irritações, a falta de propósito, hábitos nocivos e destruitivos, as informaçoes deste evento.
ansiedade, medo e outros conflitos.
HORÁRIOS DO SEMINÁRIO . VEJA A TABELA ABAIXO:
Segunda-feira

Terça-feira

19:00 - Inscrição e Confirmação 19:30 - Seção III

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

19:30 - Seção V

19:30 - Seção VII

08:00 - Café

Entrega do material

20:10 - Coffee-Break

20:10 - Coffee-Break

20:10 - Coffee-Break

09:00-Seção IX

para o Seminário

20:30 - Seção IV

20:30 - Seção VI

20:30 - Seção VIII

10:15 -Intervalo

19:30 - Seção I

21:30 - Encerramento

21:30 - Encerramento

21:30 - Encerramento 10:30 - Seção X

20:10 - Coffee-Break

12:00 - Almoço

20:30 - Seção II

13:30 - Seção XI

21:30 - Encerramento

15:00 - Coffee-Break
15:30 - Seção XII
17:00 - Encerramento

Retiro para Senhoras em Gramado
Nos dias 29 a 31 de outubro de 2004, sob a coordenação da irmã Ivete Boff, esposa
do Pr. Cirineu J. Boff, acontecerá o Segundo Retiro para Senhoras. Em outubro de 2003
aconteceu o primeiro no Sítio
São Luiz em Novo Hamburgo –
RS e contou com a participação de um número expressivo
de senhoras das Igrejas Batistas Fundamentalistas de Canoas-RS, Porto Alegre – RS, Novo
Hamburgo-RS, Bento Gonçalves-RS, Florianópolis-SC e

Campinas – SP.
Em 2003, as participantes,
além de ouvir excelentes palestras ministradas pela irmã
Edmilse Freire, de Curitiba –
PR, ainda foram envolvidas
em uma programação bastante participativa com dinâmicas, esquetes, testemunhos,
troca de presentes e um lazer
muito agradável.
Para este segundo retiro,
que atendendo a inúmeras
solicitações, será realizado
em Gramado-RS, no Jeanz

ENVIE PARA: CAIXA POSTAL 16051 - Ag. Canaã - CEP
74423-970 - Goiânia-GO

Tean, o evento contará mais
uma vez com a presença da
irmã Edimilse Freire como
preletora abordando o tema:
“Como as Mulheres de Hoje
Podem Agradar e Servir a
Deus” (I Corintios 3:17).
As palestras serão ministradas em dois períodos e haverá além das brincadeiras,
dinâmicas e outras atividades
de comunhão, passeios turísticos em Gramado, Canela e
Nova Petrópolis.
A irmã Ivete Boff, juntamen-

te com toda a comissão
organizadora espera a participação de um grande número
de irmãs e trabalham para que
o
encontro
contribua
grandemente para a edificação
de todas. Para maiores informações entre em contato: Ivete
Boff (51) 3330-3203 e 30263203 ou com Bete (51) 30316394. Correspondência: Primeira Igreja Batista Bíblica de
Canoas - Rua Benjamin
Franklin, 73 – Harmonia – CEP
92310-030 – Canoas – RS.
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Deve um adolescente ou jovem
usar tatuagem ou piercing?
Vivemos uma época permeada por símbolos místicos seja
eles no corpo, camiseta, adesivos, tênis e bonés, símbolos que
comunicam mensagens de religiões pagãs, as quais imprimem
padrões de comportamento contrário ao ensino bíblico.
Você já teve vontade de tatuar ou colocar um piercing?
Ou talvez teve dúvida se era certo ou errado? Gostaria nesse artigo de levantar algumas questões para que você possa chegar a uma conclusão bíblica.
O SIMBOLISMO E OS PERIGOS DA TATUAGEM
O Dicionário de Símbolos de J.E. Cirlot diz que “o simbolismo genérico engloba tatuagem e ornamentação como atividade cósmica, incluindo sentido sacrificial, místico e mágico. Veja alguns pontos:
1. A tatuagem pode ser um sinal de propriedade e pacto
místico
“Na antiguidade, a tatuagem associava-se ao culto dos
deuses-demoníacos e era praticada durante ritos dedicados
por feiticeiros. O sangue que brotava das feridas, o qual,
segundo criam, levava consigo os espíritos malignos.” “Dá
idéia de consagração.” O pacto era feito para se incorporar a
entidade do desenho: escorpião, demônios (1Co 10.20-21)
2. A tatuagem pode identificar o grupo e ser usada como
talismã.
Na Polinésia identificava o clã e a hierarquia. Na Europa
do séc. XVII ela passou a ser propagada pelos marujos como
talismã, distinguindo-os dos demais. A máfia japonesa,
yakuza, surfistas, metaleiros, presidiários, fazem o mesmo.
Os nazistas tatuavam judeus para ofenderem sua fé (1Co
3.16-17; 6.19-20; 1Ts 5.5).
3. A tatuagem pode expressar anarquismo e rebeldia
A palavra tattoo, propagada por James Cook, refere-se
ao som dos ossos finos usados na aplicação da tatuagem. A
máquina elétrica foi patenteada por Samuel O’Relly em 1891,
em Nova York, e chegou ao Brasil em 1959. A onda atual que
inclui o piercing vem dos hippies e punks e da influência do
rock pesado. Essa herança comunica rebeldia a Deus, à
família e às autoridades. Defende a liberdade sexual e a
Nova Era (Ef 5.6-13; 1Ts 5.22; Cl 3.17; 2.6).
OS PERIGOS DA TATUAGEM E A BÍBLIA
Este estudo fala apenas da origem da tatuagem. Muitos
a usam por razões próprias (1Co 8.9; Rm 14.12). Mas, há
riscos de contrair o vírus HIV, hepatite, infecções bacterianas
e virais. Se você fez a tatuagem sem orientação, a liderança
da Igreja local lhe dirá como agir.
“... e escrita de tatuagem não porei em vós” (A Torá tradução judaica). “Não façam cortes no corpo por causa
dos mortos, nem tatuagens em si mesmos” (Lv 19.28).
O SIMBOLISMO E OS PERIGOS DO PIERCING
Língua - Pode provocar fendas nos dentes e infecção
geral. Sobrancelha - Inchaço e dor impedem a higienização
correta do local e abre caminho para infecções. Umbigo A pele pode ficar irritada com reações alérgicas. Nariz Danifica os vasos sanguíneos e produz cicatrizes.”‘“
Deus aprovaria algo que chega a mutilar o templo do
Espírito Santo? Veja o alerta que a Bíblia faz em 1Cor 3.1617.
Segundo a Clínica Mayo (EUA), numa pesquisa feita com
454 estudantes, um em cada dez usuários do piercing sofreu infecção. A Universidade de Yale informou que uma
garota de 22 anos sofreu infecção no cérebro, causada por
um piercing de língua. As bactérias da boca chegaram ao
cérebro pelo sangue. Você sabia que a lei 9.828/97(SP) proíbe essa prática para menores e que A. La Vey, fundador da
Igreja de Satanás, defendia a tatuagem e o piercing, por
entender que são rejeitados em Lv 19.28 e Dt 14.1-2, e que
certas tatuagens são propagandas do mal ?(Lc 10.18-20;
10.3; 20.2). O que você diz de Is 3.18-21,1 Cor 3.16.17; 6.1920, Rm 12.1-2?
O CRISTÃO DEVE USAR PIERCING OU TATUAGEM?
O pluralismo corrói insidiosamente o cristianismo. Para
muitos o piercing e a tatuagem são apenas uma questão
cultural. Entretanto, “o Evangelho nunca é o hóspede da
cultura; ele é sempre seu juiz e redentor,” pois parte dela é
demoníaca.’’ O cristão está na contramão (Tg 4.4; I Jo 2.15;
Rm 12.1-2). Que prática você deve rejeitar?,
Se traz escândalo ou fere a consciência alheia (Mt 18.7;
Rm 14.21). Se deforma a dignidade humana (2Cor
4.2;C13.17; 1Cor 6.12). Se a natureza da prática dá lugar à
carne, envolve magia, ocultismo, idolatria, exploração, malignidade (Gl 5.13; Cl 3.17; 1Pd 1.14-25). Se apresenta alguma aparência do mal (1Ts 5.22; Ef 5.8; Mt 5.13-16). Se viola
a autoridade dos pais, pastor, governo (Rm 13.2; Tt 1.9-10).
Se traz dúvidas ao coração ou à consciência (Rm 14.22; 1Jo
3.20). Se não traz edificação ou a glória de Deus (1Cor 6.1920; 10.23).
É VERDADE QUE A VOZ DO POVO É A VOZ DE DEUS?
A Moda, a Liberdade e a Cultura da Imagem
A voz do povo não é a voz de Deus. Não é porque bilhões
de moscas visitam o lixo diariamente que você fará o mesmo.
A realidade virtual explorada nos veículos culturais (TV, internet,
cinema e a arte), comandada por inteligência artificial transformou-se na própria cultura. Dita a moda, valores e padrão de
vida, aversos a Deus. As perguntas abaixo guiarão você:
Isto prejudicará outros ou fará mal ao meu corpo? (I Cor
8.9-13). Em meu lugar, o que faria Jesus? (I Pd 2.21;1 Jo
2.6;C12.6;Jo 13.15). Posso testemunhar da minha fé enquanto faço isso? (I Pd 3.15). Minha consciência terá paz se eu
fizer assim? (ITm 1.19;1 Jo 3.10). Meu pastor está de acordo
com essa atitude? (Hb 13.7,17; Rm 13.2)
A Decisão é sua?
P.S – Se esse artigo abençoou sua vida envie um e-mail
no endereço eletrônico citado acima.

SÃO PAULO –SP
O missionário Sean Allen Lunday, que fundou a Segunda Igreja
Batista Independente em Ribeirão Preto-SP, hoje liderada pelo
Pr.Wagner Barros está trabalhando na implantação da Igreja Batista
Nova Vida na capital paulista.Nos dias 26 a 28 de março de 2004
aconteceu a inauguração do trabalho com a realização de uma série
de conferências evangelísticas com o Pr.Rômulo Weden Ribeiro de
Londrina-PR. Para contatos com a nova igreja: Rua Francisco Soares, 416 – Jardim Ingá – CEP-05.774-300-São Paulo-SP e os telefones (11) 4162-4317 e 5672 –8578.
CAMPINA GRANDE –PB
O Pr. Alex Polessi Junqueira está na fase de organização da
igreja em Campina Grande e já faz sondagens em cidades da região
para uma futura igreja.Algumas alterações nos projetos de trabalho
têm sido necessárias, mas a obra continua prosperando.Contatos:
Av. Juscelino Kubitschek, 1303 – Campina Grande –PB – E-mail:
dauralex@bol.com.br, ou telefone (83)335-3613.
SÃO PAULO – SP
O professor Davi Corrêa está ministrando o Curso “Vivendo Em
Tempos de Decadência” na Academia de Estudo dos Profetas Bíblicos. Com o profeta Habacuque, “O Justo Viverá pela Fé” e com o
profeta Jeremias, “A Agonia do Reino de Judá”. O curso é ministrado
no Templo Batista de Indianópolis, Al. dos Jurupis, 1270 em São Paulo-SP. As aulas tiveram início no dia dez de agosto de 2004, todas as
terças-feiras das 20 às 21:30 horas.Informações : www.aepb.hpgvip.
com.br ou pelo telefone (11) 5543-4122 no horário comercial.
MOSSORÓ-RN
O Seminário Teológico McClanahan – SETEM, começou o segundo semestre letivo de 2004 com dez novos alunos.Neste semestre a escola conta com a participação do Pr. Rériton Moura como
Deão Acadêmico e a irmã Telma, Deã dos Alunos.Contatos pelos
telefones (84) 312-2699 e 312-6489.
SÃO PAULO-SP
O Pr.José Cerqueira líder da Primeira Igreja Batista Bíblica em
Jardim Aracati, São Paulo-SP acaba de ser enviado para o campo
missionário.Através da Comunhão Batista Bíblica Nacional ele está
levantando sustento para ser enviado para a cidade de Feira de
Santana-BA.Contatos: (11) 5899-9563.
CAMPO GRANDE-MS

O Pr.Paulo Apolo Pinheiro e sua esposa Izabel estão voltando
para a capital paulista e, a partir do dia 16 de setembro passarão a
congregar na Igreja Batista em Jardim Miriam, liderada pelo Pr. João
Amador de Melo. Para contatos, provisoriamente, a partir da data
mencionada, recados com o Pr. João (11)5672-5533.
PRESIDENTE PRUDENTE-SP
A Igreja Batista Regular do Horto do Ypê, liderada pelos pastores
Edgar Donato e Gilberto está enviando o Pr. Josué Amaral para implantar uma Igreja em Presidente Prudente, extremo oeste do estado
de São Paulo, cidade com 210 mil habitantes e apenas 0,4% de
evangélicos e sem nenhum trabalho Batista Fundamentalista.Pr. Josué
está sendo enviado através da AMI-Associação Missionária Independente. Contatos com o missionário: E-mail: pastorja@ig.com.br,
telefone(11) 9226-5956.Com a igreja: ibrhortodoype @ terra.com.br,
(11) 5816-8189 e 5816-8231. Com a AMI: missãoami@bol. com.br,
(11)4123-0002.
EMBU GUAÇU-SP
No dia 7 de setembro o orfanato “Lar Efrata” está realizando o Dia
Especial do Pastel. O objetivo é angariar fundos para a compra de
novos brinquedos e vídeos educativos para as crianças.Com apenas
cinco reais de colaboração cada participante tem direito a três pastéis
e um suco. O Lar Efrata fica na Rua André Stuchi,600 – CEP-06.900000-Embu Guaçu-SP; o e-mail:lar-efrata@bol.com.Br e telefone(11)4661-1869.Aprogramação terá início às dez horas da manhã.
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
Neste mês de setembro o ministério OANSE estará realizando os
jogos Oanse nas regiões Sul e Leste de São Paulo com os missionários Diogo e Patrícia no dia 11. Dia 18 será em Campinas-SP e dia 25
nas regiões oeste e norte de São Paulo.De 30 de agosto a 8 de
setembro, uma viagem missionária à Venezuela.Contatos, Email:oanse@terra.com. br ou pelo telefone(17) 227-7830.
SERRANA-SP
Dia 22 de agosto último aconteceu o Terceiro Encontro de Casais
da Igreja Batista Independente de Serrana, sob a liderança do Pr.
Alexandre José de Oliveira.O preletor foi o Pr.Wagner Barros, da
Segunda IBI em Ribeirão Preto-SP.Este encontro acontece mensalmente na igreja, sempre no segundo sábado e a participação tem
crescido.Neste último encontro participaram trinta casais,sendo 22
de Serrana e 8 de Ribeirão Preto.

Boa Leitura
HISTÓRIA DAS CONTROVÉRSIAS
NA TEOLOGIA CRISTÃ
Roger Olson
Este livro retrata 2.000 anos de unidade e diversidade. É uma exposição temática das principais crenças do cristianismo de como elas
serviram de munição para divisão e embates
intermináveis entre os cristãos, geralmente
motivados pela cegueira da intolerância e do
desrespeito.
Editora Vida
Rua Júlio Castilhos, 280 Belenzinho
03.059-000-São Paulo-SP
Telefax (11)6618-7000
www.editoravida.com.br

JESUS É MELHOR
Diversos Autores
Um sacrifício perfeito, uma aliança superior. A
mensagem central da Epístola aos Hebreus é
a maravilhosa realidade de que Jesus tornouse o Mediador de uma aliança superior, baseada em melhores promessas (hebreus 8:6). Essa
aliança superior é a Nova Aliança tornada possível pelo sangue de Cristo.
Actual Edições
Caixa Postal 1688
90.001-970-Porto Alegre-SP
Fone (51)3241-5050
Fax (51)3249-7385
www.chamada.com.br

ROMANOS
John Murray
A palavra de Deus é inerrante e inexaurível! Através dela, podemos cavar tesouros in aeternum.
É com esta verdade gravada no coração que o
autor desta autêntica obra de arte da literatura
cristã dá a sua valiosíssima contribuição aos
servos do Deus todo-poderoso.
Editora Fiel
Caixa Postal 1601
12.230-990-São José dos Campos-SP
Fone(12)3936-2529 e 3936-1595
Fax (12)3936-1351

O QUE TODO PASTOR DEVE SABER
Dr. Hugh F.Pyle
Este livro é o manual para o sucesso do pastor. Foi
escrito por um pastor com 22 anos de ministério
local bem sucedido e a experiência de mais nove
anos igualmente produtivos na área de
evangelismo. O autor trata de coisas práticas que
não são ensinadas nas escolas teológicas.
Ministério Maranata de Literatura Fundamentalista
Caixa Postal 74
37.270-000-Campo Belo-MG
Fone (35) 3832-5313
Fax (35)3832-2455

Relatório de Atividades do Diretor de Missões da AMI
01/05/04
Igreja Batista Independente
Culto de Ações de Graças – 20 anos J. A.
Batatais – SP

20/06/04
Igreja Batista Jordanópolis
Pr. Antônio M. Pupin
São Bernardo do Campo – Sp

9-12/08/04
Igreja Batista Independente
Missão Rocha Eterna
Ribeirão Preto – SP

02/05/04
Igreja Batista Independente
Pr. Mauro Regis da Silva
Batatais – SP

21/-24/06/04
Igreja Batista Esperança
“Pastor Segundo o Coração de Deus”
São Paulo – SP

15/08/04
Igreja Batista Boa Vista
Pr. Sidnei dos Santos Lima
Orlândia – SP

09/05/04
Templo Batista Maranata
Pr. Rômulo Weden Ribeiro
Londrina - PR

23/06/04
Igreja Batista Bíblica Valparaiso
Pr. Paulo César
Santo André – SP

20e22/08/04
Igreja Batista Emanuel
Pr. Marcos A. Silva
São Paulo – SP

30/05/04
Igreja Batista Bíblica Sião
Pr. Honório Correia da Silva
Diadema – SP

10/07/04
Igreja Batista Independente
Reunião de Pastores
Orlândia – SP

21/08/04
Templo Batista V. S. José
Pr. Ricardo Marques de Brito
São Paulo – SP

05-13/06/04
Igreja Batista D. Pedro I
Pr. João A. Saraiva Jr.
Manaus – AM

18/07/04
Primeira Igreja Batista
Cornélio Procópio – PR

27-29/08/04
Templo Batista Maranata
Pr. Luizmar Peixoto
Goiânia – GO

15-25/06/04
Seminário Batista Bíblico Emaús
Aulas
Guarulhos – SP

11-25/07/04
Primeira Igreja Batista Bíblica
Pr. Sebastião Moisés Damázio
Florianópolis – SC

Observação: Este Relatório Apresenta as
PrincipaisAtividadespúblicasdoDir.deMissões.
Contatos: (16)37610749
E-mail:calmo@netsite.com.br
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Rocha Eterna – Um braço das Igrejas Locais nas Prisões

A Morte de Cristo
Suas Causas
É possível colocar em perspectiva as razões pelas quais
Cristo morreu? Seria interessante ler Seu atestado de óbito,
se pudesse ser escrito do ponto de vista da medicina moderna. Mas não houve um médico acompanhando o caso, nem
psicólogo clínico, nem assistente social, enfermeiras ou técnicos. Tampouco houve medidores de pressão arterial. Não
há registro do número de pulsações, resultados de
hemogramas ou eletrocardiogramas. Apenas um soldado com
sua lança para determinar que Ele finalmente havia morrido.
Não foi realizada nenhuma autópsia. Seu lado foi perfurado
com uma lança e saíram sangue e água post mortem.
O sangue e água vistos após a perfuração com a lança pode
ter sido o resultado da penetração da lança não apenas no saco
pericárdio, mas em um ou mais dos principais compartimentos
do coração. O sangue dentro do coração de Cristo já se havia
assentado em duas camadas, estando em cima o plasma aquoso e embaixo as células vermelhas mais pesadas, evidência de
que a circulação havia cessado algum tempo antes.
A perda de sangue desses ferimentos, mais a dor e a
exaustão fizeram com que Ele desmaiasse após carregar a
cruz alguns metros. Mas somente a hemorragia não parece
ser a causa primária da morte. Um fator de enfraquecimento
físico foi uma considerável perda de líquidos e sais minerais
sofrida por Seu corpo. Seu abundante suor, o fato de estar
aparentemente sem comida ou água suficiente, por cerca de
dezoito horas, ocasionaram o que os médicos chamam de
desequilíbrio eletrolítico e desidratação, problema sério porque torna outras pressões físicas menos controláveis.
Na verdade, Cristo suportou um fardo que nenhum ser
humano foi chamado a suportar. A tensão da mente e os
sintomas mentais são reais, e não são motivos para brincadeiras. Devido ao grande senso da malignidade do pecado,
Cristo foi esmagado pelo peso dos pecados do mundo. A
pressão mental advinda de numerosas fontes pesava sobre
Ele. Houve tortura física em escala incomum. Houve o
estiramento dos ligamentos e da musculatura das extremidades superiores, a incapacidade de mover-se para aliviar
as cãibras, as várias horas de imobilidade da postura.
Quantas condições rudes Ele enfrentou! Cristo morreu horas antes do que era esperado e antes da morte dos ladrões
entre os quais fora colocado. Esteve sujeito a mais desumanidades, nas 24 horas precedentes, que os dois ladrões,
consequentemente, estava mais fraco na ocasião em que
foram pregados os cravos.
Quais os responsáveis por essa morte? César era o imperador de Roma. Pilatos era a autoridade local. Anás, Caifás
e Herodes tinham poder do qual abusaram. Judas liderou a
turba como traidor. Os soldados estavam executando ordens,
mas condescenderam com brincadeiras cruéis. O abuso
que sofreu dessas pessoas contribuiu para o aumento da
Sua angústia. Mas Jesus morreu por causa do ódio. O ódio
de Satanás canalizado através do homem pecador. O método de infligir sofrimento físico veio do paganismo no Império
Romano, que controlava a Judéia. Os soldados de Roma
executaram os detalhes técnicos. Os líderes judeus o tramaram. Seu ódio os levou a isto. Satanás os inspirou. Deus o
permitiu como parte de um plano muito mais amplo, não
apenas para redimir a humanidade, mas para armar o palco
para a punição eterna do diabo, “no lago de fogo e enxofre,
onde já se encontram não só a besta como também o falso
profeta; e serão atormentados de dia e dia noite, pelos séculos dos séculos” (Apocalipse 20.10).
Paulo diz que “Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras”(I Coríntios 15.3). A morte de Cristo pagou a penalidade pela ganância, cobiça, pelo roubo das
economias das viúvas, pela fornicação, adultério, divórcio,
pela rebelião contra pai e mãe, blasfêmia, adoração de ídolos, ódio, politicagem, homossexualidade, maledicências,
críticas e mentiras.
A morte de Cristo tinha um propósito maior do que meramente deixar uma história comovente no relato bíblico, sobre
um homem nobre e abnegado que suportou uma multidão de
insultos e emprestou encanto à cruz de madeira. Ele padeceu
uma morte vilipendiosa, de vergonha equivalente aos pecados que sofreu vicariamente. O perdão, somente, seria um
remédio parcial e incompleto. A necessidade real do homem
era expiação. Arrependimento, novo nascimento, transformação radical, santificação. Ressurreição, glorificação, cumprimento do propósito original. Uma unidade espiritual, e face a
face com Deus. Restauração ao primeiro domínio. A morte de
Cristo tinha um propósito celestial. Uma dentre as suas causas principais foi Seu amor pela humanidade perdida. Ele
provou Seu amor. Deu uma demonstração do princípio abnegado e celeste. Foi necessário que Cristo Se tornasse substituto para o homem, a fim de que realmente o homem fosse
resgatado. Contudo, Ele não foi forçado a fazê-lo. Ele morreu
de livre e espontânea vontade. Poderia ter descido da cruz.
Mas desejava tornar-Se o doador da vida!
A morte de Cristo tem conservado o nosso interesse, mais
do que qualquer outro assunto. Deixam-nos pasmados as
causas de longo alcance e as abarcantes realizações
efetuadas por ela. Passaremos a eternidade descobrindo as
razões pelas quais Ele morreu, compreendendo o plano de
Deus para a salvação do homem pecador. Ele próprio assim afirmou: “Ninguém tem maior amor do que este: de dar
alguém a própria vida em favor do seus amigos”(João 15.13).

Valeu a pena as Conferências realizadas pela Missão
Rocha Eterna nos dias 9 a 12 de agosto último na I.B.I. em
Ribeirão Preto-SP. Mesmo não tendo comparecido os cem
pastores esperados para o evento, as portas se abriram mais
ainda para que prospere a evangelização dos presidiários
aqui no Brasil, pois a missão está se tornando um braço das
igrejas nos presídios.
As mensagens desafiaram os participantes e propiciaram
que os novos missionários fizessem contatos com os pastores
presentes, a fim de divulgar os seus ministérios às igrejas ali
representadas.No próximo ano as conferências deverão acontecer no mês de junho ou julho em local a ser definido pelo

Missionários e voluntários da Rocha Eterna
apresentados durante as conferências

Presidente da Missão, missionários João Henrique Nunes Alves.
Durante as conferências foi apresentado o trabalho de cada
um dos missionários nos quatro anos e meio e os surpreendentes resultados já alcançados no curto espaço de tempo de
atuação da missão no Brasil.
Podemos citar como exemplo, os 580 presidiários que estão matriculados no Instituto Bíblico Prisional no primeiro ano
do curso.Somando todos os nove países em que a Rocha Eterna trabalha são cerca de doze mil alunos.
Há também o trabalho preventivo feito nas escolas públicas
alcançando outros milhares de adolescentes.
Atualmente são cinco missionários atuando no Brasil.Carlos
Eduardo Duarte, Agnaldo de Araújo Jr.Maurício Arruda, João
Henrique N. Alves e Ricardo Soares Camargo . Há outros em
fase de preparo para iniciar o trabalho.
Foi destaque, também, o comparecimento às conferências,
dos diretores de presídios de diversas localidades, atestando a
viva voz, os bons resultados do trabalho de capelaria e
evangelização dos missionários.
Para contatos com os missionários e com a missão: Ministério Rocha Eterna, Rua
Hermínio Morandini, 149-Jd.
Mosteiro-CEP14.085-220, Email:rochaeternabr@hotmail.com,
telefone e fax (16) 3979-7867.

Foto Notícia
A foto mostra os alunos participantes do curso de
evangelização infantil realizado no dia 21 de agosto pelo Templo Batista de Indianópolis, São Paulo-SP, sob a liderança do
Pr.Severino Monteiro.O curso, que visa melhor preparar os
obreiros da Escola Bíblica Dominical, é um dos passos dos
muitos que serão dados no processo de reestruturação das
áreas de evangelização e discipulado da igreja. O curso foi
ministrado pela irmã Gildete Malves, esposa do Pr. Nilton
Malves, de Nova Odessa-SP. Para contatos com a professora
Gildete e agendamento de cursos: (19) 466-5052

COMUSA II
CONCURSO DE MÚSICA SACRA - UMA OPORTUNIDADE PARA NOSSOS COMPOSITORES
REGULAMENTO
I - OBJETIVOS
O COMUSA II – Concurso de Música Sacra II tem como objetivo:
1- Louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo.
2- Propiciar o surgimento de novos talentos na área da música sacra.
3- Promover a obra missionária.
II - INSCRIÇÕES
Poderá se inscrever no Comusa II, pessoas de ambos os sexos membros das igrejas batistas de posição fundamentalista que estejam em
comunhão com sua igreja local.
1- Solicitando a Ficha de Inscrição à Comissão Organizadora.
2- Devolvendo a Ficha de Inscrição devidamente preenchida.
3- Enviando 9 cópias (xerox) da letra de cada música inscrita dando os
nomes dos autores.Pode haver todo tipo de parceria (Cada música
deve estar em folha separada).
4- Enviando gravação em CD ou fita K-7 com as músicas inscritas.A
gravação não precisa, necessariamente estar com todos os arranjos
e instrumentos. Será apenas para avaliação da melodia. (Pode-se
gravar tudo em apenas um CD ou fita).
5- Cada participante poderá inscrever no máximo 7 músicas.
6- O número de participantes do grupo (grupos) não precisa necessariamente ser definido na Ficha de Inscrição.Poderá ser modificado até
o dia da apresentação.
III -TRIAGEM
As músicas inscritas passarão por uma triagem prévia que selecionará aquelas que poderão concorrer.Após a triagem os concorrentes
serão notificados.
1 - Não será permitido o uso de instrumentos de percussão ou
distorcedores.
2-Será permitido a participação de solos, duetos, trios, quartetos,
quintetos e conjuntos com qualquer número de participantes.
3 - Não haverá classificação separada por categoria.Todos os inscritos aprovados concorrerão entre si, independente da forma de
apresentação:solo,dueto,trio, quarteto,quinteto e conjuntos.
4 - As letras das músicas deverão obedecer ao tema “Missões”.
IV- PRAZOS, CUSTOS E LOCAIS
1- O prazo final para inscrições será até o dia 8 de novembro de 2004.
2- A data da apresentação (concurso) será o dia 27 de novembro de
2004.
3- Para cada música inscrita (aprovada ou não na triagem) haverá uma
taxa de inscrição no valor de R$15,00 (quinze reais). O valor arrecadado nas inscrições será destinado aos troféus de premiação.
4- O valor referente à inscrição deverá ser depositado na conta
BRADESCO Ag.0535-5- C.C. 022116-3, enviando o comprovante de
depósito junto com a Ficha de Inscrição, as letras e gravações para o

seguinte endereço:
JORNAL DE APOIO- Comusa II
Caixa Postal 125
14.300-000 - Batatais-SP
5- O local do concurso será na Igreja Batista Independente, Avenida
Santa Cruz, Franca-SP, com capacidade para 500 pessoas.
V- O CONCURSO, O JÚRI OS CRITÉRIOS E A PREMIAÇÃO
1- A apresentação das músicas classificadas será no dia 27 de novembro
na IBI de Franca-SP no horário das 15 às 22 horas. A sequência das
apresentações será por sorteio meia hora antes do início.
2- O Júri será composto por um mínimo de sete pessoas, podendo ter
um número maior de participantes.
3- Os critérios para classificação serão os seguintes: Música, Letra,
Arranjos, e Interpretação (apresentação).
4- Serão dadas notas de 0 a 10 para cada item em separado por todos
os participantes do júri e a somatória dará a classificação. Em caso de
empate, os critérios de desempate serão, pela ordem: Letra, música,
interpretação e arranjos.
5- Pode haver todo tipo de parcerias com relação a letra, música,
canto e instrumentos.
6- Os participantes deverão apresentar-se com vestimentas sociais.
Para as mulheres, vestidos (saia) longas e blusas sem decotes. Para
os homens, camisa social e gravata. Contará pontos na parte de
interpretação (apresentação).
7- A premiação será com troféus para os cinco primeiros classificados
e uma lembrança para cada grupo participante.
VI - COMPROMISSOS
1- O COMUSA II, a exemplo do primeiro, realizado em 1992, é promovido pelo Jornal de Apoio.
2- Os participantes, no ato da inscrição, deverão autorizar a possível
gravação das músicas em um CD promocional para a obra missionária
realizada pela AMI-Associação Missionária Independente. No caso de
haver gravação e comercialização das músicas, tiradas as despesas
operacionais, todos os valores serão doados para o FUE – Fundo de
Emergência, para utilização dos missionários da AMI.
3- A possível gravação do CD dependerá da qualidade técnica, pois a
gravação será ao vivo no dia do concurso.A participação do concurso
não garante que a música seja incluída no CD. Poderá haver uma
seleção.
Maiores Informações:
Jornal de Apoio - COMUSA II
Caixa Postal 125
14300-000- Batatais - SP
E-mail:jornaldeapoio@ hotmail.com
Telefone : (16) 3761-0749 – com Pr. Carlos.
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“Vida e Doutrina”
Realizada desde 1984 , acontece nos dias 4 a 8 de outubro de 2004 a vigésima edição da Conferência Fiel Para
Pastores e Líderes. Este ano o tema é “Vida e Doutrina”,
baseado na expressão de I Timóteo 4:15, “Tem cuidado de ti
mesmo e da doutrina...”

Hotel Monte Real Resort

O local do evento será o Hotel Monte Real Resort em
Águas de Lindóia-SP, utilizando ainda os hotéis: Glória, Panorama, Fredy e Recanto Boa Vista.
Os preletores serão:
DR. JOHN MCKNIGHT, com seis preleções: O que é Piedade?, Quando os Crentes se Tornam Desencorajados?, Discípulos Encorajados, Uma igreja Gloriosa I e II e A Defesa

Uma Festa de
Louvor a Deus

dos eleitos de Deus. Mcknight tem seu doutorado em Educação Cristã pela Bob Jones University, Carolina do Sul, E.U.A.
PR. KEITH REECE, com quatro preleções: Perseverança
dos Pastores, O que Aconteceu com o Pecado?, Os Benefícios e Bênçãos da Pregação Expositiva e As Marcas de um
Pastorado Bem-Sucedido Definidas por Deus.
Reece está no programa de doutorado em Ministério no Seminário Teológico Reformado e
pastoreia a Igreja Batista da Fé em Los
Angeles, Califórnia, E.U.A
RICHARD BENNETT, com seis preleções:A
Tua Palavra é a Verdade, A Atmosfera de Mistério que Envolve o Sacerdócio Romano, A Fonte de Autoridade da Igreja Católica, A Missa
como um Sacrifício e Santa Comunhão, A Maria Bíblica e a Tradição, Alcançando os Católicos com o Evangelho.Bennett é um ex-padre
católico, diretor e fundador do Berean Beacon,
em Portland, Oregon, E.U.A , uma instituição
que visa pregar o Evangelho de Cristo aos católicos e distribuir literatura de evangelismo
sobre catolicismo, para os crentes.Nascido na
Irlanda, estudou na escola jesuíta de Belvedere
e em 1956 ingressou na Ordem Dominicana.Em
1963, recebeu a ordenação como padre e foi
concluir seus estudos na Universidade
Angelicum, em Roma.Durante 21 anos, serviu a Igreja Católica em Trinidad, nas Antilhas. Após um acidente quase fatal,
em 1972, começou a estudar seriamente as Escrituras. Depois de 14 anos contrastando a Bíblia com os dogmas católicos, aos 48 anos, Bennett converteu-se a Cristo.Em 1988,
começou uma abençoada carreira missionária na Ásia e atualmente ministra palestras e seminários sobre o catolicismo
romano.
ADAUTO LOURENÇO, falando sobre Criacionismo
Bíblico.Professor Adauto é formado em Física pela Bob Jones
University, Carolina do Sul, E.U.A., com Mestrado em Física
Nuclear pela Clemson University, Carolina do Sul, E.U.A .
Desde 1995 tem se envolvido ativamente com o Criacionismo
Científico, tanto nos E.U.A . como no Brasil, sendo conferencista internacional, escritor e pesquisador.
Maiores informações sobre a XX Conferência Fiel: Caixa Postal 1601 – CEP 12.230-990-São José dos CamposSP, E-mail marilene@editorafiel.com.br, telefone (12) 39361595 e fax (12)3936-1351.

Família, Alicerce de
umaIgrejaEquilibrada
Pr. Thomas L. Gilmer, irmã Alzira Ramos
e Pr. Marco A. Silva- homenagens

Iniciada em agosto de 1985, pelo saudoso casal de missionários, Charles e Lora Mathews, da Baptist International Missions
INC (Missão Batista Internacional), a Igreja Batista Emanuel,
liderada pelo Pr. Marcos A. Silva, comemorou nos dias 20 a 22
de agosto de 2004, dezenove anos de história. O evento foi
marcado por testemunhos, festa e uma série de conferência
com os pastores Carlos A. Moraes da AMI e Daniel Silva da
Igreja Batista Betel em Vila Brasilina, São Paulo, capital.
Após a morte dos missionários fundadores em 1991,o missionário Thomas L Gilmer, que havia incentivando a implantação daquela igreja deu total apoio à continuidade do trabalho
através do Templo Batista de Indianópolis. Thomas Gilmer Jr
liderou o trabalho apoiado pelo pai durante cinco anos.
No dia 4 de fevereiro de 1999, o Pr. Marcos A. Silva assumiu o pastorado da Igreja Batista Emanuel.O templo estava
em construção e no dia 12 de agosto de 2000 aconteceu a
inauguração. Pr. Marcos é casado com Elílian e tem 3 filhos:
Christopher, Ingrid e Stephanie.
Através de diversos ministérios desenvolvidos pela igreja, o trabalho continua e o sonho da família Mathews está
sendo levado adiante.

Ainda falta um ano, mas tudo já está definido para o IV
Seminário Para Pastores e Líderes Batistas Bíblicos promovido pela AAI- Associação de Auxílio às Igrejas nos dias 20 a
23 de setembro de 2005.
O local do evento será o Rovi Plaza Hotel em Serra NegraSP e o tema “Família,Alicerce de Uma Igreja Equilibrada”. Os
preletores serão: Pr. Brian Mentzer, pastor da Riverdale Baptist
Church em Upper Malboro, Maryland,E.U.A. Além de pastor , é
professor e conferencista.Sua esposa Jayne M. Mentzer ministra palestras para mulheres sendo diretora do Ministério Mulheres de Valor.
Pr. Davi Merkh, professor do Seminário Bíblico Palavra
da Vida desde 1987, onde coordena o ministério com os
alunos casados, o “Projeto Áquila e Priscila”.Davi e sua esposa Carol Sue são autores de onze livros.Em 2003 Davi
terminou seu doutorado em ministério pelo Seminário Teológico de Dallas, E.U. A ., na área de ministério familiar.
Inscrições e Reservas:
Associação de Auxílio às Igrejas
A/C Lúcia M. de Castro Alves e Sousa
Av. Heitor Vila Lobos, 299
3º –Andar – Apt.34 – Vila Ema.
12.243.260-São José dos Campos-SP
Telefones (12)3913 –5358 e 3911-2775
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Mensagem
Bíblica
Pastor Rômulo Weden Ribeiro
Templo Batista Maranata de Londrina

Pragmatismo Versus
a Palavra de Deus
Popularmente, pragmatismo é a doutrina dos bons resultados versus doutrinas arcaicas da Igreja. O Movimento Evangélico tem crescido no Brasil, e em toda a América do Sul,
graças à abertura doutrinária que as igrejas estão sofrendo. A
pressão do grupo tem sido muito forte e as igrejas que não se
enquadram no novo perfil cristão são taxadas de extremistas,
rígidas e frias. Outrossim, o pragmatismo atual ensina que, ao
invés de doutrinas, as igrejas devem praticar fórmulas de crescimento explosivo, visando a necessidade física, material e
emocional dos indivíduos. Em outras palavras, as doutrinas
deixaram de ser julgadas pelo crivo da Bíblia Sagrada e passaram a ser avaliadas pelos resultados. Se os resultados de
um certo ensinamento forem úteis e satisfatórios, tal
ensinamento deve ser mantido, caso contrário, abandonado.
Isto é pragmatismo: a busca da satisfação e do êxito.
Entretanto, o pragmatismo é uma doutrina imediatista que
tem causado prejuízos irreparáveis ao verdadeiro cristianismo. A Igreja, que nasceu no Dia de Pentecostes, simplesmente para proclamar a Palavra de Deus, tornou-se um laboratório de experiências espalhafatosas que precisam ser
cada vez mais intensas para causar satisfação em seus seguidores. Todos os anos surgem novas ondas de
espiritualismo no meio evangélico porque, como uma droga
que tem tempo limitado no sistema sangüíneo, as experiências perdem força e os exploradores da fé precisam de novos modismos para cativar seus prosélitos. Em meio ao surto
de chavões evangélicos, os crentes sinceros precisam seguir somente a Palavra de Deus: “Para que não sejamos
mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o
vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente” [grifo meu] (Efésios 4:14).
A música contemporânea tem sido um dos métodos mais
bem-sucedidos de atração dentro das igrejas. O Movimento
Ecumênico a tem utilizado para promover união entre todas
as igrejas sem contestação doutrinária. Os cânticos com coreografia e acompanhados de instrumentos de alta ressonância passaram a ser o elemento mais importante da liturgia,
reservando um lugar secundário ao ensino da Palavra de
Deus. A música na igreja, apesar de muito importante, precisa ser sacra e responder aos critérios preestabelecidos por
Deus. Sacro é o oposto de secular. Quando a igreja canta
com o ritmo, volume e repetição do mundo pode estar agradando aos homens, mas não está agradando a Deus. O
Movimento de Louvor contemporâneo está se comportando
como o cantor Elvis Presley. Enquanto gravava discos de
música Gospel, ele cantava e bamboleava o seu Rock and
Roll para agradar o mundo. Biblicamente, a música sacra
nunca foi usada para amimar os homens. Muito pelo contrário, a música de Deus só pode ser oferecida a Deus. O povo
de Deus não pode cantar música com ritmo estranho, em
terra estranha, para pessoas estranhas: “Como cantaremos
a canção do SENHOR em terra estranha?” [grifo meu] (Salmo 137:4).
A Revista Veja publicou que onde maior a miséria, maior
a força do Movimento Neo-Evangélico. A Bíblia prega apenas a existência de um Evangelho; todavia, a cura física, a
prosperidade e a libertação de maldições hereditárias têm
sido incorporadas à salvação, ou o indivíduo não é salvo.
Sem dúvida, Deus cura as nossas enfermidades. O Seu nome
é JEOVÁ ROPECA, o Deus que sara as nossas enfermidades (Salmo 103:3), mas garantir cura para todas as doenças
é, no mínimo, ignorância bíblica, pois Deus nunca fez tal
promessa. Exigir que Deus cure através de palavras fervorosas e autoritárias tais como “eu exijo”, “eu repreendo” é uma
prática humanista que não se encontra na Bíblia. Também, o
amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males (I Timóteo 6:10) e apesar deste aviso solene do Novo Testamento,
milhares de pessoas estão sendo atraídas pela promessa de
prosperidade mediante a entrega do dízimo e campanhas
evangélicas. Pior ainda é acreditar na maldição de nomes,
pessoas, lugares e objetos, transformando os fiéis em escravos do medo. “Tende cuidado, para que ninguém vos faça
presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo
a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo” [grifo meu] (Colossenses 2:8).
Muito mais poderia ser dito a respeito do pragmatismo
religioso no início do século XXI. A busca frenética por resultados tem desviado as igrejas do mais importante que é a
qualidade espiritual. Além de descer os padrões morais e
sociais da igreja, o pragmatismo religioso tem rebaixado os
ensinamentos bíblicos a um segundo escalão. A julgar pelas
experiências sobrenaturais que ocorrem no meio evangélico, carismático, mórmon, espírita e etc., todas essas religiões possuem o poder de Deus. Cada uma delas testifica
veementemente a veracidade de seus milagres. No entanto,
o homem sincero descobrirá o verdadeiro Deus e a verdadeira salvação nas Escrituras Sagradas—não nas experiências religiosas. Satanás, o nosso acusador e adversário, trabalha através de prodígios a fim de enganar as pessoas.
Não podemos ignorar os seus ardis (II Coríntios 2:11) e nem
as suas artimanhas: “E não é maravilha, porque o próprio
Satanás se transfigura em anjo de luz” (II Coríntios 11:14).
Precisamos voltar à origem do puro Evangelho que, do lado
de Deus, enfatiza a morte, o sepultamento e a ressurreição
de Cristo. Do lado humano, enfatiza a necessidade do arrependimento de pecados, conversão e a transformação de
vidas! Maranata! Ora vem Senhor Jesus!
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