m

m
y

c
k

Dez
2004

m
y

c

y

c

k

k

APOIANDO AS IGREJAS BATISTAS INDEPENDENTES, BÍBLICAS E REGULARES ENTRE OUTRAS FUNDAMENTALISTAS
Jornalista Responsável: Carlos A. Moraes - Mtb 35.664 - Jornal Matriculado sob o nº 4 - Livro B-2, fls. 1v, 2 - e-mail: jornaldeapoio@hotmail.com

Pastores, Não Impeçam
a Obra Missionária!
Todos nós só poderemos chegar
até onde a nossa fé puder alcançar. A
deficiência da fé limita a visão e impede
a ação de Deus. O pecado da incredulidade pode levar uma geração inteira a
perecer no deserto. Há uma maioria entre nós que vê o potencial que temos
para fazer missões, mas lhes parece
que os obstáculos são maiores do que
as promessas e o poder de Deus
(Nm.13:25-33). A incredulidade pode limitar até o poder de Deus, como no
caso da cidade de Nazaré, onde Jesus
não pôde fazer muitas maravilhas por
causa da incredulidade que dominava o
povo (Mt.13:58).
Missões é uma obra de fé! Fazer
missões sem fé é uma impossibilidade.
Aliás, a Bíblia ensina claramente que,
sem fé, é impossível agradar a Deus
(Hb 11:6). Precisamos olhar para os
grandes desafios que estão à nossa
frente para cumprirmos a grande comissão sem nos deixarmos cegar pela
falta de fé que leva à omissão.
Oswald Smith, o canadense que
se tornou um dos maiores incentivadores da obra missionária na segunda
metade do século XX disse, com muita
coragem uma frase que, por ser verdadeira, é uma triste constatação: “O primeiro e maior obstáculo para missões são os pastores”. Ou seja, aqueles que deveriam ser os maiores
incentivadores, tornam-se obstáculos.
Temos no Brasil, cerca de novecentas igrejas batistas de posição
fundamentalista, entre os Batistas In-

dependentes, Bíblicos e Regulares.,
além de algumas outras que poderiam
levar-nos a uma total de mil igrejas.
Apenas para fazermos um exercício, matemático, podemos imaginar o
seguinte cenário: Se colocarmos uma
média de 50 membros ativos por igreja,
crentes fiéis e que sejam, além de
dizimistas, contribuintes com a obra
missionária. E que cada um deles
ofertasse R$ 15,00 (quinze reais) por
mês para missões, nós teríamos, mensalmente, R$ 750.000,00 (setecentos e
cinqüenta mil reais) para sustentar a
obra missionária para implantação de
novas igrejas. Dividindo este total por
R$2.500,00 para cada
família
missionária, teríamos 300 deles nos
campos.
Mas qual é a realidade hoje? Conhecendo bem de perto boa parte destas igrejas, descobrimos com tristeza
que o Pr.Oswald Smith tinha razão: boa
parte dos pastores constitui um obstáculo para a obra missionária. Vemos
igrejas com um tremendo potencial sendo impedidas de usar esse potencial
pela falta de visão dos pastores acêrca
da Grande Comissão. Igrejas com potencial para levantar de cinco a dez
vezes mais do que levantam para a obra
missionária e os pastores encolhidos,
receosos de que o povo não entenda o
que ele imagina muito difícil.
Por outro lado, temos a satisfação
de ver igrejas que estão indo além do
potencial humano visível e fazendo, pela
fé, o que agrada a Deus, como fizeram

os irmãos da Macedônia nos dias do
apóstolo Paulo (II Co 8-9). Igrejas com
60 membros arrolados e levantando R$
4.000,00 (quatro mil reais) mensais
para missões, além dos dízimos que
suprem o sustento pastoral e até trabalhos com congregações locais. Igrejas
com 185 membros levantando R$
9.000,00 (nove mil reais) mensais. A
minha experiência com diversas igrejas no Brasil, é que, entre 3 e 5 anos de
prática de Missões pela Fé, a maioria
dos crentes dizimistas estão dando
mais 5% para missões.
Nós temos bons modelos à nossa vista e precisamos, em primeiro lugar,
priorizar aquilo que o Senhor prioriza. Nos
últimos trinta anos tem havido uma euforia
sobre o crescimento dos “evangélicos”,
mas nós precisamos ver um crescimento dos “crentes” em Jesus Cristo.
Vamos ouvir o desafio registrado
em Isaias 54:2,3: “Amplia o lugar da
tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações; não o impeças; alonga as tuas cordas, e fixa
bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda...”. Que seja profético e desafiador para todos nós, batistas
fundamentalistas, o que este texto
encerra e que pode muito bem ser
aplicado para a obra missionária. Vamos fazer de 2005 o ano do
reavivamento da obra missionária. O
apelo é dirigido, especialmente à liderança: “Pastores, não impeçam
a obra missionária!”.

Comunhão Rio-Minas realiza
Retiro de Pastores em novo local
Em 2005, o evento será realizado no Acampamento Evangélico El Shaday, na Serra da Moeda (MG); embora em local diferente, continuam idênticas a filosofia e a qualidade do ministério
Alimento espiritual, comunhão, descanso e lazer para o
pastor e sua família. Essas palavras resumem o propósito do
retiro anual de pastores e obreiros realizado pela Comunhão
Batista Bíblica Rio-Minas. Em
2005, o evento acontecerá nos dias 17
a 21 de janeiro e terá como oradores o
Pr. Ben Gardner e sua esposa Kay
Gardner. Eles vão trabalhar o tema “Pelos vales, atingindo o topo da montanha
e cruzando a linha de chegada”.
Pr. Ben e Kay casaram-se em 1981
e formaram-se no Baptist Bible College
(Seminário Batista Bíblico nos EUA) dois
anos depois. De imediato, passou a atuar como pastor de jovens na cidade de
Tulsa, estado de Oklahoma, ficando por
18 meses nesse local. Mudou-se, então, para Fort Worth no estado do Texas
e ingressou no Southwestern Baptist
Theological Seminary, onde obteve seu
mestrado. Durante este período, foi
diácono e liderou uma classe de universitários. De 1989 até 2000, foi pastor da Grace Baptist Church na cidade
de Huntsville, Texas - essa é a localidade onde fica a penitenciária em que
são executados os condenados à morte daquele estado. Atualmente, Pr. Ben
pastoreia a Grace Baptist Church de
Rosenberg (também no Texas), onde
está desde 2000.
O mesmo ministério de acampamentos, um novo local
A grande novidade desse ano é a
mudança de local do evento - que será
realizado no Acampamento Evangélico
El Shaday, no município mineiro de Moeda (cerca de 60 km de Belo Horizon-

Novo Pastor Batista Independente
implantação de
novas igrejas, a
Igreja Batista Independente em
São Joaquim da
Barra-SP, elegeu o irmão
José
Mauro
Teles para assumir o pastorado.
A
eleição
aconteceu no
dia 29 de agosto de 2004 e o
Concílio de Pastores que examinou o candidato
e realizou a ordenação, a pedido da igreja,
reuniu-se no dia
O casal, José Mauro e Diva Teles, com os filhos:
6 de novembro
De pé, à esquerda, Estevão (14) e à direita,
último. Na mesUlisses (16) atrás e Aluísio (7) à frente.
ma ocasião foi
Com a decisão do pastor empossado o novo pastor. Leia
Fernando César Martins em dedi- mais na página 05 na matéria da
car sua vida à obra missionária na série: Igrejas Missionárias.

Missões & Atualidades
O Retiro de Pastores e Obreiros
promovido pela Junta Batista Bíblica do Estado de São Paulo será
realizado nos dias 24 a 28 de janeiro de 2005. Desta feita o retiro
acontecerá na Fazenda Vale dos
Cedros em Paraibuna-SP
O tema, que envolverá diversos
preletores, será “Missões & Atualidades”. O Pr. Roberto C. Brito e a
Diretoria da JUBBESP espera a
participação, não apenas dos pastores e obreiros, como também das
esposas e filhos, para que seja um
retiro para toda a família. Para facilitar a presença das famílias, crianças até 4 anos não pagam, de 5 a
11 têm desconto de 50% e ainda
será concedido desconto de 30%
aos pastores e obreiros acompanhados da esposa e (ou) filhos. A
recepção para o evento será a partir das 14 horas do dia 24 de janeiro e a saída logo após o almoço do
dia 28. É necessário levar roupa
de cama e banho.
A estrutura da fazenda Vale dos

obreiros da Comunhão Batista Bíblica
Rio-Minas continuará sendo dirigido pela
mesma filosofia de ministério: abençoar
ricamente o pastor e sua família. Isso
significa que o retiro manterá suas principais características: o altíssimo nível dos
estudos e pregações, a qualidade e a fartura da comida mineira, o festival de sorvete, o campeonato de pesca, o traslado
gratuito de Belo Horizonte ao acampamento (para quem não for de carro), atividades divertidas para as crianças enquanto os pais estiverem nos estudos e
a ênfase que a direção do evento mantém para que todos os participantes venham acompanhados de suas famílias.
Outras informações
As inscrições podem ser feitas com
Pr. David Rohr através do telefone (31)
3476-1989.
Podem participar pastores, missionários, obreiros e seminaristas, com
suas esposas e filhos.

Para conhecer o local do retiro, acesse www.acampamentoel shaday.com.
Valor do investimento (preços por pessoa):
a) pastores e obreiros que fazem parte da Comunhão Rio-Minas:
adultos: R$ 60,00;
crianças de 6 a 10 anos: R$ 30,00;
crianças até 5 anos: grátis.
b) pastores e obreiros que não fazem parte da Comunhão Rio-Minas:
adultos: R$80,00;
crianças de 6 a 10 anos: R$40,00;
crianças até 5 anos: grátis.

Organizada a AIBBIB

Pr. Elísio cumprimenta o Pr. Tenório na abertura dos trabalhos em Fortaleza

Depois de longo tempo de espera e preparativos, foi organizada
em Fortaleza-CE, nos dias 13 a 15
de novembro de 2004, a Associação das Igrejas Batistas Bíblicas Independentes do Brasil-AIBBIB.
A proposta é de continuar preservando a autonomia e independência
das igrejas locais, bandeira defendida pelos Batistas Bíblicos, e por todas as demais igrejas de posição ba-
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Cedros é excelente e a natureza ao
redor é privilegiada pela vista e o
agradável clima de montanha.Para
o lazer, a fazenda oferece dois lagos
para a pesca, campo de futebol, quadra poliesportiva coberta, sauna a
vapor, quadra society de areia, trilha
ecológica, rapel, duas piscinas, sendo uma com toboágua, piscina natural, tirolesa, mini-hípica, salão de jogos com bilhar, pebolim, ping-pong,
sala de estar, restaurante para 280
pessoas, 82 apartamentos quádruplos, 20 chalés com TV e frigobar e
infra estrutura para convenções e
reuniões.
Localização: Rodovia professor
Alfredo R.Moura (SP-88), ligação
Salesópolis- Mogi, em frente ao Km
126.Acesso pelo Km 55 da Rodovia dos Tamoios. Maiores informações sobre as inscrições:
marcosigreja @ uol.com.br; Rua
Eugênio Falk, 396-Jardim Previdência- CEP 04.292-110- São PauloSP, ou Fax/Fone (11) 5068-1985
com Pr. Marcos Antonio da Silva.

Salão de jogos e piscina
te). O local - encravado no seio na deslumbrante Serra da Moeda - possui capacidade para 120 pessoas, amplo refeitório e capela destinada à realização
dos cultos e reuniões.
O Acampamento El Shaday prima
pela beleza e tranqüilidade. Cercado por
mata nativa, possui trilhas que dão acesso às impressionantes paisagens montanhosas da região. Além disso, o acesso ao local fascina seus visitantes: a estrada é cercada por uma grande área
verde com reservas naturais, cachoeiras e montanhas. O acampamento conta
ainda com toda infra-estrutura necessária ao lazer de seus freqüentares: piscina, sauna, quadra coberta, quadra de
areia, campo de futebol gramado, salão
de jogos e um lago para pesca.
Apesar de se transferir para um lugar diferente - até o ano passado era realizado no Retiro Maravilhoso, em
Matozinhos (MG) - o retiro de pastores e
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tista fundamentalista, aqui no Brasil,
como em todas as partes do mundo.
Jesus estabeleceu a Sua Igreja
composta de igrejas locais. A fonte
de autoridade bíblica emana das
igrejas locais através da exposição
da Palavra de Deus. Novas organizações serão necessárias, sempre
que as existentes assumirem postura de autoridade sobre as igrejas
locais. Leia matéria na página 04.
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Auto-Estima ou
Estima do Alto?
O caminho do cristão é combater
tudo que exalta o ego, que
centraliza o homem e indicar às
pessoas o Caminho para Deus
que é o Senhor Jesus

Fundado em Abril de 1984

EXPEDIENTE

Um instituto chileno de Santiago, denominado Latinobarômetro divulgou os resultados de uma pesquisa em que apresentou o
provo brasileiro como o que tem a menor porcentagem (4%) de confiança nos seus compatriotas entre 17 países pesquisados. Este
resultado, somado a outro levantamento do
Sebrai que revelou que o brasileiro tem falta
de auto-estima, levou o Presidente Lula, aliado à ABA- Associação Brasileira de Anunciantes, ao lançamento de uma campanha de
reabilitação da auto-estima nacional.
A campanha, cujo slogan é, “ O melhor do
Brasil é o brasileiro”, recebeu amplo apoio
de vários segmentos da sociedade.
O site da Cyber Diet, para vender os seus
produtos pela Internet, se utiliza da auto-estima, como algo essencial para o bem estar
pessoal dos seus possíveis clientes através
do slogan: “A pessoa mais especial e importante do mundo é você”.
As grandes livrarias reservam cada vez
mais espaço para os livros de auto-ajuda,
auto-conhecimento, auto-confiança, auto-imagem, auto aceitação, que são termos com o
mesmo enfoque da auto- estima, ou seja, uma
ênfase na “egolatria”.
Esse fenômeno mundial era esperado para
esta época do fim onde as pessoas são descritas como “amantes de si mesmas” (II Tm
3:2). Vemos crescer diante dos nossos olhos
esse narcisismo que está levando a humanidade ao completo auto-isolamento e perda
total da fé (Lc 18:8).
As raízes do movimento de auto-estima se
ramificam até à queda, a entrada do pecado
no mundo. A culpa e o medo resultantes da
separação de Deus levaram o homem à tentativa de se “ esconder de Deus” (Gn
3:10).Nascia ali a “auto-justificação” e a “transferência de culpa” tão explorada através dos
séculos pelas filosofias humanas, pelas religiões e, mais recentemente, pela psicologia
associada ao misticismo da Nova-Era.
Para complicar ainda mais a situação, a
psicologia moderna, acabou vendendo para
alguns “conselheiros bíblicos” a idéia de autoestima que, através de uma hemenêutica tendenciosa, passou a ensinar que Jesus ordenou que nos amássemos a nós mesmos. Mas
a Bíblia, em parte algumas, ensina que precisamos amar a nós mesmos.Ela presume que,
por causa da natureza pecaminosa, nós já nos
amamos e, por isso ordena que nós devemos
amar ao próximo da mesma forma que já nos
amarmos, e, a Deus, sobre todas as coisas
(Mt 22:37-39).

Assim, como integrantes de uma sociedade psicologizada, ouvimos até dos púlpitos uma
miscelânia eclética, uma mistura venenosa que
tecnicamente é chamada de integracionismo.
A maioria dos livros publicados pelas editoras
evangélicas e que ocupam as estantes dos
pastores são integracionistas e contribuem,
cada vez mais para a diluição das mensagens,
transformando os pregadores em massagistas do ego dos ouvintes.
Nem todos são conscientes do que fazem,
pois o seu aprendizado teológico acadêmico tem
raízes nessa psicologia cristianizada. Há pessoas que conseguem manter uma aparência de
autoridade, pois parecem harmonizar a suficiência de Cristo e das Escrituras com a psicologia secular. São os“doutores segundo as suas
próprias concupiscências” (II Tm.4:3;II Pe 2:1).
A própria teologia da prosperidade que se
tornou um sistema motivacional que substitui
a pregação do evangelho da graça, estabeleceu de vez, o sistema humanista existencial
da auto-estima. Assim grande parte das igrejas tidas por evangélicas se transformaram em
verdadeiras “academias de boa forma da
auto-estima”.
Mas o crente, lavado no sangue do Cordeiro, não vive em busca de auto-afirmação,
de reconhecimento, nem de auto-estima. Os
seus valores são determinados por Deus e
baseados no que Cristo fez por ele na Cruz.
Ele tem a estima do alto, pois o amor de Deus
por ele é incondicional e não está baseado
em seu desempenho, mas no desempenho
de Cristo. Ele deve apresentar na vida, o fruto
do Espírito.
O caminho da auto-estima é um dos caminhos que, ao homem parece direito, mas no
final dele está a morte (Pv 14:12). Todas as
fórmulas religiosas e psicológicas do valor
próprio, do amor-próprio, da auto-estima que
se oferecem aos seres humanos, desde o nascimento até à morte, prometem o que não podem dar. É propaganda enganosa. O caminho do cristão é combater tudo que exalta o
ego, que centraliza o homem e indicar às pessoas o Caminho para Deus que é o Senhor
Jesus. Foi Ele mesmo quem disse: “Vinde a
mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliciarei.Tomai sobre vós
o meu jugo e aprendei de mim, porque sou
manso e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo
é suave, e o meu fardo é leve”(Mt 11:28-30).
Assim, o crente não vive em busca de autoestima, pois já se tornou alvo da estima do
alto, em Cristo Jesus!
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“A coisa mais importante para lembrarmos
a respeito do perdão é
que o perdão não
indireita a outra pessoa,
mas torna você livre”
(Stormie Omartian).

“Aproveite o máximo de si,
pois é tudo o que
existe de você”.
(Emerson).

“Você não envelhece enquanto não perde todos os seus encantos” (Anônimo).
“O maior bem que podemos fazer pelas
pessoas não é compartilhar nossas riquezas com elas, mas mostrar-lhes suas próprias riquezas” (Zig Ziglar).
“O revolucionário mais radical se torna
um conservador no dia seguinte à revolução” (Hannah Arendt).
“Inflação é a arte de falsificar moeda por
conta do Estado”. (Sofocleto).

“Nada jamais será
tentado se, primeiro
todas as possíveis
objeções tiverem de
ser superadas” (Anônimo).

“Os sete pecados sociais são: política
sem princípios, riqueza sem trabalho, educação sem caráter, comércio sem
moralidade, prazer sem consciência, ciência sem humanidade e adoração sem sacrifício” (Mahatma Ghandi).
“Um megalômano é um homem que pensa que se ele não tivesse nascido, o mundo
precisaria saber por quê” (Anônimo).
“Socialismo só será possível quando todos nós formos perfeitos. Ai ele não será
mais necessário” (Mandell Creigton).
“Você recebe o melhor das pessoas quando dá o melhor de si” (Harvey Firestone).

“O homem que quiser conduzir a orquestra tem de dar as costas ao público” (Max
Lucado).

“O contribuinte é o único cidadão que
trabalha para o governo sem ter de prestar
concurso” (Ronald Reagan).

“O poder é como o violino. Toma-se com
a esquerda e toca-se com a direita”
(Esperidião Amin).

“Pecar pelo silêncio, quando se deve
protestar, faz do homem um covarde”
(Abraham Lincolm).

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

A Interminável
Guerra de Angola
Das ex-colônias portuguesas, Angola foi
a mais castigada com uma cruel e interminável guerra civil. Este pais africano, com uma
área de cerca de1 milhão e 300 mil km quadrados e quase 12 milhões de habitantes, é,
desde 1975, um país independente. Desde
então, uma guerra política e étnica entre esquerda e direita e entre os quimbundos e os
ovimbundus tornou a vida em Angola um constante sofrimento. Embora rica em petróleo e
em diamantes, Angola é um dos países mais
pobres do mundo. Grande parte da população afro-brasileira é descendente dos cerca
de 3 milhões de escravos trazidos de Angola
entre os séculos XVI e XIX. Desde o século
passado Angola foi evangelizada por diver-

sas missões. A Bíblia completa já existe nos
idiomas umbundo e quimbundu e partes do
Novo Testamento, entre outras nas línguas:
quicongo de Cabinda, Luimbé, Lunda, Luvale
e Chokwe. A cidade mais castigada pela guerra foi Huambo, no interior. Já a capital Luanda, embora repleta de grandes problemas, é
a que menos sentiu os efeitos das batalhas..
Praticamente esquecida pela ONU e pelo
Brasil (que por laços de sangue, culturais e
de idioma deveria ser muito mais atuante),
Angola que atualmente está usufruindo de
uma certa paz, necessita de uma enorme ajuda humanitária que somente poderá tornarse uma realidade através da ajuda mundial
com ações práticas.

Igreja Batista Bíblica Calvário
Nos dias 16 e 17 de outubro último, a Igreja
Batista Bíblica do Calvário em Belo Horizonte
realizou suas conferências missionárias para
renovação da Promessa de Fé para Missões.
O preletor foi o Pr. Carlos Alberto Moraes, diretor de Missões da Associação Missionária Independente, agência missionária que atua no
credenciamento de missionários que atuam especificamente na área de implantação de igrejas batistas fundamentalistas.
A I.B.B. Calvário, fundada pelo missionário norte-americano, David Rohr, foi organizada no dia 5
de setembro de 2000 e conta com uma frequência
média de 90 pessoas nos cultos principais .
No plano missionário, a igreja apóia financeiramente sete projetos, sendo seis no Brasil e
um na Palestina.Como igreja enviadora, tem o
Pr. José Carlos Guimarães trabalhando em FeijóAC, missionário da C.B.B.N. e mantém uma congregação na cidade de Itaguara-MG que fica a
105 km de Belo Horizonte e tem na sua liderança o obreiro José Pereira dos Santos.
O Pr. David, que trabalha no Brasil desde
1986, juntamente com sua esposa Carla, como
missionários, tem desenvolvido um projeto para
implantar diversas igrejas na Pampulha, em

Belo horizonte, indo até os municípios de Betim
e Contagem. Seus pais,também missionários.,
Lawrence Albert e Joan Rohr, estão no Brasil
desde 1960. A capital mineira tem outras duas
Igrejas Batistas Bíblicas: A segunda Igreja Batista Bíblica e a I.B.B. Betânia. Além destas, há
outras duas que já não fazem parte da C.B.B.N.
A Igreja Batista Bíblica do Calvário está
desenvolvendo um ministério colegiado para
que seja possível a viabilização do projeto de
novas igrejas. A equipe pastoral do Calvário
conta, além do Pr. David, os obreiros, Júlio
César da Silva Souza e Juesi Alves de Sousa.

Da esquerda para a direita:
Juesi, David e Júlio César
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Congresso Missionário
A Diretoria da AMI- Associação Missionária Independente, sediada em São Bernardo do Campo-SP está
contatando as lideranças
das demais missões batistas fundamentalistas para a
realização do Congresso
Missionário Batista Fundamentalista em agosto de
2005.
O objetivo principal é reunir o maior número possível
de pastores para três dias
de estudos e reflexões sobre investimento financeiro
naqueles que estão investindo suas vidas na obra
missionária para implantação de novas igrejas, tanto
no Brasil como em todos os
lugares nomeados na gran-

de comissão.
As missões sempre foram importantes nos avanços da obra missionária.
Desde William Carey até
hoje, os batistas têm sido
vistos como um povo que
ama e pratica missões e
nós estamos agora com o
bastão nas mãos nesta corrida de revezamento até que
Cristo volte.
A escassês financeira e
a falta de preparo dos
vocacionados para a obra
missionária e implantação
de igrejas sempre foi e continua sendo um dos maiores
obstáculos para o avanço da
obra missionária. Mas, por
outro lado, a falta de fé é a
geradora desses dois pro-

blemas.
Entendendo que os pastores são as pessoas chaves nas mãos do Senhor
para a incrementação da
obra missionária, é que o
Congresso Missionário Batista Fundamentalista pretende reunir o maior número
possível de pastores batistas fundamentalistas, além
das lideranças das missões
brasileiras.
Participar da obra missionária, antes de ser um
dever, é, também, um
privílégio do qual nenhum
crente deve abrir mão. Se a
grande comissão é realmente a ordem maior dada por
Jesus Cristo à sua Igreja,
com certeza, o alvo maior de

Satanás é levar-nos a fazer
da Grande Comissão uma
Grande Omissão.
Solicitamos a todos os
diretores e representantes
das diversas missões batistas fundamentalistas que
mantenham contato com o
Pr. Carlos Alberto Moraes,
Diretor de Missões da AMIAssociação Missionária Independente, atualizando
seus endereços, e-mail e
telefones para que recebam
as informações necessárias. Entrem em contato:
Pr. Carlos Alberto Moraes
Caixa Postal 125
14.300-000-Batatais-SP
Tel (016)3761-0749
E-mail:
calmo@ netsite.com.br

Trinitariana e o Dia da Bíblia
A Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, publicadora da Bíblia
Almeida Corrigida e Fiel (ACF), está no Brasil desde 1969. Além do
Brasil, está representada nos Estados Unidos, Austrália, Canadá,
Nova Zelândia e Inglaterra.
Fidelidade aos textos “Massorético” (A.T) e “Receptus” (N.T) é o
lema da SBTB que, desde 1994 fez as devidas correções de alguns
arcaísmos e cacófatos da Versão Almeida Corrigida, o que resultou
na Almeida Corrigida e Fiel.
Neste final de ano, a direção da SBTB, além de apresentar os
seus produtos e promoções especiais para as igrejas nas comemorações do Dia da Bíblia, tem duas boas noticias:

Bíblia Narrada em CD
Pela primeira vez, em português, a Bíblia toda está gravada em CD,
na leitura especial do Pr. Paulo Castelan.
Nova Sede
Esta foi outra grande benção alcançada em 2004. Para melhor
atender aos seus amigos, a SBTB conseguiu um novo espaço físico,
tanto para seus estoques de Bíblias como para o Show Room de
vendas, agora localizado na Rua Júlio de Castilhos,108, próximo à
estação Belém do Metrô.
No período entre 18 de dezembro de 2004 e 03 janeiro de 2005, a
SBTB comunica que estará em férias coletivas, mas continuará no ar
a loja virtual: www.bíblias.com.br

Jovem, o que é melhor? Perder ou ganhar?
O nosso dia a dia é cheio
de lutas, das quais nós saímos perdedores ou vencedores, dependendo do caminho e da estratégia que resolvemos seguir.
A maturidade trás ao homem o conhecimento que
lhe proporciona meios eficazes de poder fazer escolhas
que resultem em ganhos,
sejam materiais ou espirituais. Porém ao jovem, como
na maioria das vezes lhe falta experiência, onde sobra
vontade de empreender, a
esse é muito mais fácil perder que ganhar.
Na Bíblia encontramos
dois exemplos de jovens, um
que perdeu 10 (dez) e o outro que ganhou 10 (dez). A diferença entre ambos esteve
no fato de que a escolha feita por eles esteve ou não
baseada em princípios que,
independentemente de religiosidade, são básicos e fundamentais para a tomada de
decisões, senão vejamos:
A decisão insensata de
um jovem chamado Roboão.
Roboão foi o quarto rei de
Israel. Roboão era, nada
mais, nada menos, que neto
de Davi, aquele que foi chamado o “homem segundo o
coração de Deus”, e filho de
Salomão, aquele que foi
considerado o homem mais
sábio do mundo.Com certeza, Roboão ouvira muito sobre os ensinamentos de seu
avô, como também usufruira

dos ensinamentos de
seu pai, de quem não somente ouvira, mas também lera palavras, como:
“Ouvi, filhos, a instrução
do pai, e estai atentos
para conhecerdes o entendimento, porque vos
dou boa doutrina: não
deixeis o meu ensino.
Quando eu era filho em
companhia de meu pai,
tenro e único diante de
minha mãe, então ele me
ensinava e me dizia. Retenha o teu coração às
minhas palavras; guarda
os meus mandamentos e
vive.” (Provérbios 4:1-4).
Com a morte de
Salomão, Roboão assume o trono e, em 1 Reis
12:1-14, está relatado o
fato que demonstra a sua insensatez e consequente perda de dez tribos, das 12 que
faziam parte do reino de Israel, sobre o qual seu avô e
seu pai já haviam reinado. E
a insensatez de Roboão se
dá pelo fato de ouvir o conselho dos jovens de sua idade em detrimento dos conselhos dos anciãos, homens
mais velhos e experientes,
que, inclusive haviam sido
conselheiros de seu pai.
A correta decisão de quatro jovens tementes a Deus.
Daniel, Ananias, Misael e
Azarias, eram ainda jovens
quando, na companhia de
muitos outros, foram levados
cativos para a Babilônia e se-

Paulo Rodrigues de Arruda
Pastor e Advogado
Igreja Batista D. Pedro I
Manaus-AM

lecionados para servirem na
presença do rei.
O que nos chama a atenção desses quatro jovens é
que a decisão que eles tomaram fez significativamente a diferença entre os
demais.Percebe-se que a
decisão, a priori, feita por
Daniel, de ter resolvido firmemente não contaminarse com as finas iguarias do
rei, nem com vinho que ele
bebia, inclusive, a coragem
de expor a sua determinação ao chefe dos eunucos,
tendo recebido deste a aprovação após competente argumentação, foi rigorosamente seguida por seus três
amigos, pois ao final do tem-

po determinado Deus os
honrou pela sábia decisão
que haviam tomado, como
se vê expressado em Daniel
1:17: “Ora, a estes quatro
jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em
toda a cultura e sabedoria;
mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos”.
A diferença entre esses
quatro jovens e os demais
que ali estavam presentes
debaixo das mesmas circunstâncias, pôde ser
verificada no momento em
que o rei os chamou, para
que ele mesmo avaliasse a
capacidade intelectual de
cada um deles., tendo ficado o registro do resultado
daquela determinação para
conhecimento das demais
gerações que queiram neles
se espelhar: “ Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei
lhes fez perguntas os achou
dez vezes mais doutos do
que todos os magos e encantadores que havia em
todo o seu reino.” (Daniel
1:20)
A conclusão a que chegamos é que você, jovem,
pode ser um vencedor. Com
certeza, com todas as ferramentas que o mundo lhe oferece hoje, você há de ser um
vencedor. A grande diferença é esta: queres ser um vencedor com ou sem Deus? 12
é maior que 2 ? É melhor reinar sobre 12 ou somente
sobre 2 ? É bom ser inteligente? Ou é melhor ser 10
vezes mais inteligente? Ai
está a diferença. Com você
a decisão.
“Rogo igualmente aos jovens: Sede submissos aos
que são mais velhos; outrossim, no trato de uns com os
outros, cingi-vos todos de
humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo
aos humildes concede a sua
graça.”

“Uma Igreja Unida em
Cristo Avança em Meio as
Suas Diversidades”
Querido leitor, estamos começando uma nova seção
neste periódico chamada: EXPOSIÇÃO BÍBLICA. Na verdade, já usávamos este espaço para refletir sobre o texto bíblico e sua aplicabilidade para a vida diária de um filho de
Deus. No entanto, diante das pressões hermenêuticas e
exegéticas atuais que tornam a Palavra de Deus um mero
instrumento de deliberação livre, torna-nos relevante a exposição de livros bíblicos que nos inspiram a dar continuidade na caminhada cristã com reverência e zelo pela Santidade do Pai da Glória.
Nossa tarefa inaugural apresenta a meditação na Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Não nos
aprofundaremos em suas riquezas de detalhes, a menos
que seja necessário para sua compreensão, mas consideraremos suas verdades e como se aplicam a cada um de
nós como indivíduo e também membro do Corpo de Cristo.
Iniciando a introdução desta carta, cabe certas perguntas às vezes desconfortáveis: Alguma vez você já achou
que sua igreja fosse parecida com a Igreja de Corinto do
primeiro século? O que aquela igreja tinha que talvez a sua
também tenha? Que virtudes eles tinham que sua igreja
também tem? Que reprovações recebiam que sua igreja
também recebe de Deus? Em que direção deveriam andar
em que sua igreja também deveria andar?
Para nossa compreensão e respostas a este interrogatório, precisamos olhar para a história da fundação desta
igreja e para o propósito da escrita desta carta:
O apóstolo Paulo pregou o Evangelho pela primeira vez
em Corinto durante a 2ª viagem missionária (50 d.C.). Durante este período, ele trabalhava com Áquila e Priscila e
recebeu perseguições, mas pregou o evangelho tanto a judeus como gentios, e ficou na cidade por 18 meses (At
18.1-7; 1 Co 2.3) onde fundou a igreja.
Seis anos após o início da igreja, o apóstolo escreveu
esta epístola, no ano 56 d.C., da cidade de Éfeso (1 Coríntios
16.8). A ocasião da escrita se deu quando Paulo após ter
escrito uma carta que se perdera (5.9), foi impelido com
muitas questões inquietantes, levantadas por membros da
própria igreja. Estes conflitos fizeram com que ele lhes reportasse uma outra vez, a fim de fundamentar os princípios
de Deus para a vida cristã naquela comunidade de salvos.
Basicamente podemos dividí-la da seguinte maneira:
Saudação e Gratidão pela obra benéfica de Deus nos
crentes (1.1-9)
1. Divisões Internas na Igreja (1.10-4.21)
2. Desordens Morais na Igreja (5.1-6.20)
3. Debates (7.1-11.1)
4. Distribuição e exercício dos dons (12.1-14.40)
4. Doutrina da ressurreição (15)
5. Detalhes sob re o andamento da igreja(16)
Saudações finais (16.19-24)
Apesar de a princípio esta divisão ser muito subjetiva, o
propósito claro da epístola é trazer a igreja à realidade de
que são O Corpo de Cristo, e por isso, toda forma de divisão
desempenha um papel destruidor nos objetivos divinos para
a igreja.
Na minha opinião o versículo chave, que resume todo o
livro é: “ Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja
entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer (1.10). Todos os
assuntos tratados, visam aproximar as pessoas em torno
de relacionamentos santos e saudáveis.
A maneira de Deus unir um povo para servi-lo é ensinarlhes a reconhecer suas diferenças e buscar sabedoria para
lidar com elas, pois, através da salvação, Cristo tem unido
pessoas das mais diferentes formas, raças, línguas, condição social, condição intelectual, etc., para viverem juntas e
ainda desempenharem a obra de seu serviço. Enquanto
Jesus orava no Getsêmani, diante de tantas necessidades
que viríamos a ter, Ele rogou: “...a fim de que todos sejam
um...”.
Amados, o tema dessa exposição é: “A IGREJA UNIDA
EM CRISTO AVANÇA EM MEIO AS SUAS DIVERSIDADES”.
Jesus nos salvou e quer nos usar como igreja (um conjunto
de salvos) para vivermos Sua vida, até que Ele venha. Essa
diversidade não significa, muitas doutrinas diferentes; ou
muitas escolhas diferentes; mas sim, muitas pessoas diferentes que estão sendo transformadas à imagem do mesmo Deus, Jesus Cristo, pela ação do mesmo espírito, o
Espírito Santo. Logo, não espere somente uma interpretação, mas ore buscando uma edificação pessoal para sua
vida e também para a sua igreja.
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Fenômeno é Isso!
Essas pessoas, anônimas e determinadas, impactam
poderosamente minha vida e a comunidade em volta:
• Um músico talentoso, há mais de 25 anos investindo
tempo e dinheiro em instrumentos musicais. Ele toca em
todos os cultos sem cobrar absolutamente nada.
• Uma garota comum, precisa trabalhar e ajudar em
casa, mãe doente, pai aposentado. Com um sorriso agradável, ela faz de tudo para encorajar e animar os outros,
por e-mails ou pessoalmente.
• Um rapaz de boa aparência, cavalheiro, trabalha de
dia e estuda à noite, sempre com boas maneiras. Ele
deseja agradar a Deus, assumiu o compromisso de preservar-se sexualmente puro até o casamento. Por isso
recusa continuamente propostas indecentes das mulheres.
• Uma jovem solteira decidida, deixou o Brasil há mais
de 16 anos e foi viver em Portugal. Ela evangeliza crianças, senhoras deprimidas e velhinhas esquecidas.
• Um pai de família, após o desemprego, montou o
próprio negócio e, às suas custas, sustentou o filho para
estudar cinco anos de teologia no Seminário Bíblico Palavra da Vida.
• Uma mãe de três rapazes, o marido trabalha até tarde. Ela se oferece como voluntária sempre que ocorre um
evento. Por causa dos forte remédios, a hepatite C traz
lágrimas aos seus olhos, ainda assim, é possível vê-la
sorrindo.
• Outra mãe, de um casalzinho pequeno, trabalha fora
o dia inteiro, encontra tempo para atuar como secretária
da igreja e ministérios paraeclesiásticos como Projeto
Débora e Missão Mulher.
• Uma viúva pobre, costureira, moradora da periferia
de Taboão da Serra, despediu-se do filho há mais três
anos. No início de cada mês, ela ajunta todos os reais e
centavos e os manda para o estudante de medicina, na
Bolívia.
• Um senhor de 78 anos, viúvo, sai às 7:00 hs. da manhã para pegar o ônibus e cuidar da loja de sapatos, de
segunda à sábado. Aos domingos, ele sobe à pé, duas
vezes, a ladeira mais íngreme do Campo Limpo para chegar pontualmente à igreja.
• Três senhoras, cada uma com dificuldades na saúde, com moças e rapazes solteiros em casa. Elas se preparam durante a semana, no domingo trabalham duro na
cantina. Elas tem a força e a coragem ausentes em muitas
moças.
• Marido alcoólatra há muitos anos, a mulher trabalha
fora para ajudar nas despesas. Os filhos são adolescentes. Desde a infância dos filhos, ela persevera em Deus e
mantém o seu casamento, apesar de uma luta
inimaginável.
• Um pai de família pagando o apartamento, gasta cinco horas por dia no trânsito (ida e volta, ao trabalho, de
ônibus). Ele sempre recebe pessoas no lar e compartilha
o que tem.
• Era dono de uma mecânica no bairro nobre do
Morumbi, amou demais a igreja, envolveu-se muito com
as pessoas. Vendeu a empresa e entregou-se de corpo e
alma ao aconselhamento, ao ensino da Bíblia e a assistência às dezenas de famílias. Ele é pastor e trabalha
comigo.
• Uma mãe, três filhos pequenos, roupas para lavar,
casa para cuidar, estudos bíblicos para ensinar. Carinhosa, feminina, apaixonada pelo ministério e a maior
encorajadora do marido. Ela é minha esposa.
• E que mais direi ainda?Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão,
de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e
dos profetas, os quais, por meio da fé... da fraqueza tiraram força... Hb. 11:32-34.
E dizem por aí que Fenômeno é o Ronaldinho...
Contatos:
SAIBRES DO BRASIL
Rua Walter Pereira
Correia, 266
Jd. Cliper - 04827-180
São Paulo-SP
e-mail:
Nosso Propósito:
snare@attglobal.net
• Promover Comunhão
Fone/Fax
• Edificar o Corpo de Cristo
(11) 5667-4803
• Cooperação ativa na obra missionária
5928-3277

Assinando Missão Mulher você estará
colaborando com a obra missionária
PUBLICAÇÃO QUADRIMESTRAL DA SAIBRES

Durante a XXIII Assembléia Geral da Junta Batista
Bíblica de Pernambuco, realizada em Fortaleza-CE, nos
dias 13 a 15 de novembro de
2004,sob o tema “Operação
Filipe-André”, foi lançado o
alicerce para a organização
da Associação das Igrejas
Batistas Bíblicas Independentes do Brasil - AIBBIB, com
jurisdição eclesiástica em
todo o território nacional dando ênfase à autonomia das
igrejas locais e não criando
uma denominação com autoridade sobre as igrejas locais.
Formou-se uma comissão para a elaboração do Estatuto e Regimento Interno. A
confissão de Fé continuará
sendo a mesma dos Batistas
Bíblicos históricos, de linha
fundamentalista.
O local do conclave foi o
Salão de Convenções Morro
Branco do Colonial Praia Hotel, localizado na orla marítima de Fortaleza. O confortável Salão de Convenções,
provido de ar condicionado
e confortáveis poltronas tornou-se pequeno para abrigar
aos mais de quatrocentos
congressistas que chegaram
cansados, mas alegres, vindos de diversas cidades, principalmente do estado de
Pernambuco.
O trabalho da comissão
organizadora do evento, sob
a liderança do Pr. Elísio Pires Simões, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Fortaleza foi impecável. Os hotéis

em volta do Colonial Praia
Hotel também foram utilizados para hospedar os congressistas. As pastas e canetas com a marca do evento,
distribuídas para os participantes, certamente os farão
lembrar por muito tempo dessa reunião marcante para os
Batistas Bíblicos.
Diversos convidados participaram do evento e, entre
eles destacou-se a presença
do Pr. José Nogueira de Lima
Filho, da Igreja Evangélica
Fundamentalista Cristo é
Vida, um dos fundadores da
União Bíblica Fundamentalista-UBF.
O preletor foi o Pr. José
Barbosa de Sena Neto que
substituiu o Pr.Carlos Alberto
Moraes que havia sido convidado, mas foi impedido de
participar pela impossibilidades de viajar, uma vez que a
sua passagem estava condicionada às vagas nos voos
que, devido ao feriado de 15
de novembro, estavam todos
lotados no trecho Brasília a
Fortaleza.
Foram grandes as bênçãos e manifestação de
apoio à nova organização
batista nacional e a ação do
Espírito de Deus levou grande número dos participantes
ao altar do Senhor onde alguns, aos prantos, jogaram
literalmente seus rostos em
terra!
A Junta de Pernambuco,
que agora é denominada
Junta Batista Bíblica Independente de Pernambuco,

elegeu sua nova Diretoria
que ficou assim costituída:
Presidente, Pr. João Tenório
Moura; Vice-Presidente, Pr.
Alderi José Dantas; Secretário, José Aclésio Dantas; Segunda-Secretária,
Maria
Ferreira de Souza; Tesoureiro,
Evaldo Nunes; Segundo Tesoureiro, Adgilson Rodrigues e
Diretor de Missões, Pr. Elísio
Pires Simões.
No final dos trabalho, todos viajaram com a certeza
de que os novos rumos assumidos pelos participantes
da nova associação, continuará zelando pela inde-

pendência e autonomia das
igrejas locais, bandeira sempre defendida pelos Batistas
Bíblicos e outros igualmente fundamentalistas que não
aceitam que qualquer instituição para-eclesiástica
exerça autoridade sobre as
igrejas locais.
Ainda não há datas definidas, mas um cronogra ma já foi estabelecido e
deverá ser cumprida pela
comissão de Estatuto e Regimento da nova Associação das Igrejas Batistas
Bíblicas Independentes do
Brasil.

Vista parcial dos trabalhos em uma das reuniões.
No púlpito, o Pr. José Barbosa de Sena Neto, preletor.

Vista parcial do Salão de Convenções Morro Branco. No primeiro
plano, o Pr. José Nogueira de Lima Filho, ex-presidente da U.B.F.

O Inverno
É a estação mais fria do
ano. Em determinadas regiões do país acontecem geadas. Outros setores, como
Norte e Nordeste, não sofrem
tanto com o tempo frio.
No momento em que
escrevia estas linhas fazia
muito frio, e o céu totalmente
encoberto apresentava um
cenário triste, nostálgico e
depressivo. Não é difícil fazer uma aplicação ao ministério nosso de cada dia. Às
vezes, alegre, semelhante a
um dia de sol, fazendo sobressair o colorido das flores
e o canto da passarada. Outras vezes, sombrio, anulando o brilho das estrelas e
emudecendo até os mais belos gorjeios da mata.
Deixando um pouco
de lado a escrita poética, vamos aos dias de inverno na
obra. Aqueles dias em que
“os dardos do maligno” parecem mais “inflamados”.
Tudo dá errado. Parece que
não há resultado no que fazemos. Só vemos “folhas” na
figueira. Muitos questionamentos e quase nenhuma
resposta. Silêncio de Deus
e inquietação na alma que
“sente frio”. Nossa oração
parece não surtir efeito. Céu
fechado, nublado e silente. O
que fazer?
O Inverno é Inevitável
Assim como a estação
tem que cumprir o seu ciclo
sobre a terra por ordem divina, assim também enfrentamos na alma os “dias de trevas”. Salomão escreveu:
“Ainda que o homem viva
muitos anos, regozije-se em
todos eles, contudo deve
lembrar-se de que há dias
de trevas, porque serão
muitos” (Ec. 11:8). Podemos
aplicar esta escrita salo-

mônica sobre “dias de trevas”
aos dias difíceis e aflitivos
que enfrentamos na jornada
terreal. É o que o salmista
define quando diz “que muitas são as aflições do justo...”
O próprio Jesus Cristo, a Esperança Nossa, advertiu sobre o assunto dizendo: “No
mundo tereis aflições...”.
Portanto, por sermos limitados e fracos, não nos acostumamos com “invernos”.
Murmuramos, gememos,
questionamos e, porque não
dizer, chegamos mesmo até
desanimar. Vontade de largar
tudo. Parar. Fazer outra coisa que pensamos “ser mais
fácil”. Creia, quando isso
acontece, estamos em “pleno inverno”.
É bom saber, meu valente soldado de Jesus Cristo,
que o irmão não está só nesta situação. Todos os servos
do Deus Altíssimo enfrentam
“invernos”. Sofrem e choram.
Chegam até mesmo fazer
aquela clássica pergunta:
“por que eu, Senhor”? Somente como exemplo para
nos ajudar no meio do “tempo frio”, analisemos a situação do “inverno” de Moisés
durante parte do seu ministério. A aflição foi tanta que,
desesperado, pediu a morte:
“Disse Moisés ao Senhor: por
que fizeste mal ao teu servo... visto que puseste sobre
mim a carga de todo este
povo?... Se assim me tratas,
mata-me de uma vez, eu te
peço... e não me deixes ver a
minha miséria” (Nm. 11:11,
15).
Ainda bem que Deus nos
conhece e é longânimo. Com
o “Santo de Israel está o perdão”. Sabia do inverno na
alma do profeta. Era necessário, afinal o Oleiro estava

preparando-o para ser um
dos maiores profetas do
povo judeu, o único “a quem
o Senhor falara face a face”
(Dt. 34:10).
Querido irmão, o inverno
é inevitável. Porém o que
aprendemos de Jesus Cristo
nos dias “frios e cinzentos” do
ministério, é incalculável fonte de consolação. Disse eu,
a um querido colega, que,
após um “frio deserto”, surge
um “Moisés” de “rosto resplandecente”. Foi depois da
“invernia” que Moisés escreveu: “Não há outro, ó amado, semelhante a Deus! Que
cavalga sobre os céus para
a tua ajuda...” (Dt. 33:26). Foi
preciso muitos “frios no deserto” para ver um Deus que
“cavalga para a nossa ajuda”.
O Inverno Finda?
É óbvio que sim. Tem o
seu ciclo estabelecido por
Deus. Quando termina o seu
trabalho, logo se vai. E o que
acontece? Ah, maravilha das
maravilhas! A Bíblia Sagrada
responde no livro mais romântico do seu cânon: “Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi;
aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da
rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar
os seus figos...” (Ct. 2:11 a
13a).
Que coisa terna! Não é
preciso alongar a comparação. Já está no texto sagrado a preciosa resposta aos
nossos dias de “inverno”.
Quantas lutas no campo
aparecem de uma hora para
outra! Dificuldades de sustento, enfermidades, pressão
governamental, ameaças

dos índios de corações endurecidos e incitados por
movimentos de homens sem
Deus (campo missionário indígena), falta de conversões... Ah! Como isso inquieta os “valentes de Deus”!
Enfim, por serem inúmeras,
é impossível alistar as situações oriundas da “inverneira”. Mas, voltando ao
salmista, está escrito: “Muitas são as aflições do justo,
porém o Senhor o livra de
todas” (Sl. 34:19). Sim, há
“invernos”, mas passarão.
Virá a “primavera”, os dias
melhores. Tempo dos frutos
e não das folhas. O colorido
e o entusiasmo estarão de
volta. O “inverno” se foi e nos
deixou ensinos preciosos.
Aumentou a nossa biografia.
Ficam resultados que servirão de consolo e desafio a
muitos. E, se no “inverno” febril o Senhor nos levar para
a glória, é bom lembrar que,
quando abraçamos a obra, já
o fizemos mortos. Como disse Jó diante da “borrasca”
que desabava sobre ele:
“Ainda que me mate, nele eu
espero” (Jó 13:15).
Amados de Deus, sem
“inverno” não há “primavera”. Sem desertos não há
“Moisés”. Sem a “provação”
não há “ouro refinado”. Sem
“espinhos” não há “coroas de
glória”.
Deus nos abençoe e nos
“conduza em triunfo por Cristo Jesus”, o Cordeiro imaculado, que transformará os
nossos “vales de Beka” em
“mananciais de bênçãos”.
Está no inverno? Paciência...
“O sol da justiça” está raiando! Amém!.
Pr. José Infante Jr.
Vitória da Conquista - BA
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Um Pouco da História do Templo Missionários Brasileiros
em Moçambique
Batista Bíblico de Campinas
A história do Templo Batista Bíblico de Campinas, localizado no populoso bairro
de Jardim Garcia, começou
em 1969, quando a família
Simpson mudou-se para
aquela cidade. Os Simpson’s,
George David e Martha Jean,
vieram para o Brasil alguns
anos antes e, depois de terem
estudado um pouco de português em São Paulo, capital,
foram para Porto Alegre-RS
onde ajudaram nos trabalhos
de uma congregação do missionário Arnold Penick durante um ano e meio. No dia 2 de
novembro de 1962, a família
Simpson mudou-se para
Campinas e teve início aquela que viria a ser a Primeira
Igreja Batista Bíblica de Campinas, atualmente no bairro
Novo Cambuí. Do ministério
daquela primeira igreja, muitas outras nasceram em
Campinas, inclusive o Templo
Batista Bíblico de Jardim
Garcia.
Foi através de alguns convertidos que residiam no Jardim Garcia e congregavam na
PIBB que acabou nascendo a
congregação.O primeiro culto
foi realizado em uma quartafeira na residência do irmão
Francisco Pedro Gibau. Depois foi alugado um imóvel na
Rua Monteiro de Camargo
onde o trabalho se desenvol-

Fachada do Templo Batista Bíblico de Campinas (em acabamento)

veu por aproximadamente um
ano e depois ficou mais dois
anos em outro imóvel na Rua
Marechal Hermes 178 até que
foi efetuada a compra do mesmo em 1981, onde a igreja
permanece até hoje.
Depois de organizada, no
dia dois de fevereiro de 1984,
o seu primeiro pastor foi o próprio missionário fundador. A
primeira diretoria foi composta pelos irmãos:Vice-Presidente, Samuel Alves Ferreira,
Primeiro Secretário, Paulo
Silas Figueiredo; Segundo Secretário, José Roberto Silvestre, Primeiro Tesoureiro, Francisco Pedro Gibau; Segundo
Tesoureiro, Jetro Melo da Silva
e Terceiro Tesoureiro, Ney
Ermelin-do Xisto Pacheco.
Durante o pastorado do
missionário George Simpson,
a igreja teve um co-pastor, o
irmão Wagner Lagosta. De-

pois liderou por pouco tempo,
o Pr. Aloísio Batista de Souza,
que hoje pastoreia em Niquelândia-GO. Outro que auxiliou
o missionário Simpson foi o Pr.
Laércio Miguel da Silva. Muitos
seminaristas ajudaram no trabalho evangelístico do bairro
e adjacências, além do apoio
da missionária Mary Jean
Hinsey.
No dia 19 de janeiro de
1986, depois da saída do Pr.
Simpson,assumiu o trabalho,
o recém-formado Pr.Manoel
Fernando Cano que permaneceu apenas até o dia 10 de
agosto daquele mesmo ano.
Ao sair, juntou-se ao Pr.Natal
Losnach, missionário brasileiro sustentado por igrejas
estadunidenses, para iniciar
a Igreja Batista Bíblica do
Centro em Campinas. O missionário teve que reassumir a
liderança da igreja, mas logo

sua esposa adoeceu e teve
que voltar para os EUA. No dia
25 de março de 1989, o irmão
Samuel Alves Ferreira assumiu a liderança, até a chegada de novo pastor
Assim, no dia 30 de abril
de 1989 o seminarista Marcelo Silva, formado pelo Instituto Batista Bíblico de Campinas em 1988, assumiu a liderança, casou-se em outubro de 1989 e foi ordenado em
outubro de 1990.
Nestes últimos 15 anos, o
trabalho tem progredido. Pr.
Marcelo assumiu o pastorado
com 20 membros e hoje a
igreja conta com 125 arrolados e mais 43 na congregação em Vila Francisca com o
Pr. Antonio Acácio dos Santos.
O TBB já organizou, também
a Igreja Batista Bíblica do
Calegari, hoje liderada pelo
Pr. Lauro Almeida.
O novo templo com capacidade para 400 pessoas está
praticamente concluído, restando apenas algumas partes
do acabamento. Pr. Marcelo
está montando um novo projeto para implantação de pequenos grupos para o próximo
ano e a liderança da igreja espera um crescimento maior
para os próximos anos para a
glória de Deus.

Igrejas Missionárias
IGREJA BATISTA INDEPENDENTE
EM SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP
A Igreja Batista Independente em São Joaquim da BarraSP nasceu missionária, mas só implantou o plano da Promessa de Fé para Missões em 1996. Hoje a igreja conta com
82 membros em seu rol e cerca de 70% deles participam fielmente do sustento sistemático de Missões pela Fé. A igreja
apóia 25 projetos, nos estados da Bahia, Mato Grosso do Sul,
Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Acre, Roraima e São Paulo.
Fora do Brasil há projetos em Portugal, Venezuela, Papua Nova
Guiné e nos Estados Unidos.
Como toda a Igreja que nasce missionária, diversos irmãos já foram enviados do seu rol e, mais recentemente, o
próprio pastor titular, Fernando César Martins, com sua esposa Milena e a filha Isabela que tomaram a decisão de implantar igrejas, sendo que a primeira deverá ser em São CarlosSP, assim que completarem o sustento.
Com a saída do Pr.Fernando, a igreja elegeu, no dia 29 de
agosto de 2004, o irmão José Mauro Teles para assumir o
pastorado da mesma. Em concílio realizado na própria sede
da igreja no dia 6 de novembro último, o candidato foi aprova-

Momento da imposição de mãos pelos pastores

do e ordenado pelo Concílio de Pastores assim constituído:
Mauro Régis da Silva, Fernando César Martins, Paulo Nievas,
Carlos Alberto Moraes, Gerson Rocha, José Ênio Darini e
Leonilson Pereira Leite. O Moderador foi o Pr. Mauro Régis da
Silva e o pregador o Pr. Gerson Rocha.
José Mauro, casado com Diva Helena desde junho de 1986,
converteu-se a Cristo em maio de 1987. O casal tem três filhos: Ulisses (16) Estevão (14) e Aluísio (7).
A conversão da família aconteceu na Igreja Batista Independente em Orlândia-SP.Por algum tempo o casal freqüentou a igreja em Orlândia, mesmo residindo em São Joaquim
da Barra. Pouco tempo depois começaram a realizar reuniões
nos lares e orar para que o Senhor enviasse alguém para
ajuda-los na fundação de uma Igreja Batista Fundamentalista.
No início de 1990, Deus enviou o missionário norte-americano
James Daniel Moore e sua família e aquele grupo composto agora por cerca de 15 pessoas, deu início à nova igreja. O local de
reunião era a Varanda da residência do irmão José Mauro Teles.
Em 1992, Deus abençoou o grupo com a compra de um
terreno e foi dado início à construção. Em abril de 1993, as
reuniões passaram a ser feitas no prédio ainda inacabado.
Em 1996 a construção foi concluída.
Em maio de 1997, o missionário James D.Moore retornou
aos Estados Unidos, e o irmão Fernando César Martins, assumiu interinamente o trabalho. Com a decisão do missionário de não mais retomar ao Brasil, o irmão Fernando assumiu
o pastorado em 1999, tendo sido ordenado ao ministério.
Na época, a igreja contava com 40 membros e uma freqüência média de 60 pessoas. Logo o crescimento do grupo
fez com que o prédio ficasse pequeno e foi dado início à nova
fase da construção do templo que foi inaugurado no ano 2000.
No início de 2004, com a decisão do Pr. Fernando César
Martins em ser enviado para o campo missionário, o irmão
José Mauro se colocou à disposição da igreja que resultou na
sua eleição e ordenação.
Para contatos com o Pr. José Mauro Teles:Caixa Postal 06CEP14.600-000-São Joaquim da Barra-SP, telefone (16)3728-3804.

Participantes de um culto em Maputo.

No dia 24 de maio de 2002 a família Amorim desembarcou
em solo africano, na cidade de Maputo, capital de Moçambique.
A saída do Brasil foi no dia anterior. Enviados através da MBBFMissão Batista Brasileira Fundamentalista, o Pr. Divino Gomes
de Amorim, a esposa Maria Gomes da Silva Amorim e o filho,
Mathanael, de 9 anos, são membros da Igreja Batista Regular
de Atuba-PR. Moçambique tem o Departamento de Assuntos
Religiosos, e para que uma igreja possa ser iniciada, é necessário que seja registrada.Assim, no dia 21 de junho de 2003, foi
possível obter o registro da MBBF neste departamento, ocasião
em que foi realizado um culto de ações de graças e a cerimônia
para a entrega da certidão do registro da missão, marcando
oficialmente, o início da igreja.No domingo seguinte, dia 29 de
junho aconteceu a despedida da família Amorim da igreja onde
serviram naquele primeiro ano e no dia 6 de julho aconteceu o
primeiro culto na residência do irmão Fernando.
Ao final do segundo ano em Moçambique, no dia 4 de julho
de 2004 foi comemorado o primeiro aniversário da igreja em
Maputo. Compareceram cinqüenta pessoas naquela data especial, sendo que algumas delas permanecem freqüentando
os cultos regulares. O grupo está crescendo, pela graça de
Deus já estão orando pela compra de um terreno.
Pr. Divino converteu-se a Cristo através do ministério da
Igreja Batista Regular do Calvário, em Anápolis-GO.Estudou
teologia no Seminário Batista Regular do Sul. Terminou seu
bacharelado em Educação Religiosa em 1994. Casou-se em
fevereiro de 1995. Enquanto sua esposa, Maria Gomes fazia o
Curso Bíblico Geral, no mesmo seminário, Divino trabalhou
com o Instituto de Estudos Externos do Seminário e auxiliou a
I.B.R de Atuba, onde hoje é membro.
A decisão de ir para o campo missionário foi tomada em
1996. Visitou Moçambique por duas vezes, em 1999 e 2000,
antes de tomar a decisão com respeito àquele campo e começar a levantar o sustento.
A grande dificuldade enfrentada em Moçambique é a mesma que a maioria dos missionários brasileiros encontram: as
finanças. O custo de vida em Moçambique é alto em relação ao
Brasil. Um dólar custa 22.000 meticais (Moeda local, cotação
outubro/2004) e o salário mínimo equivale a R$110,00 (cento e
dez reais). Mas a alimentação, aluguéis, vestimenta, calçado, é
tudo muito caro. Apenas para dar alguns exemplos: 1 Kg de
batata custa R$ 2,00; 1 Kg de carne de segunda, R$ 17,00; 1 Kg
de frango, R$ 7,00; 1 Kg de cenoura, R$4,25; 1 Kg de queijo, R$
28,00; uma dúzia de ovos R$ 4,25; um litro de leite,R$3,40.; O
atual aluguél da família Amorim custa R$650,00 para uma casa
com dois quartos, sala, cozinha,banheiro e área de serviços.
Quase tudo o que se consome no país é importado da África do
Sul, Portugal e Brasil.
No país não há as facilidades tecnológicas de fácil acesso
como no Brasil e em muitas cidades e até bairros de grandes
cidades nem tem energia elétrica ainda.
Moçambique é um país aberto para o Evangelho e carente
de obreiros. Há 18,7 milhões de habitantes(aproximadamente
a população do estado de Minas Gerais), dez províncias (estados) a língua principal é o português, pois o país foi descoberto por Vasco da Gama em 1498 e está situado na costa Leste
do continente africano. A área territorial é de 799.380 quilômetros quadrados (aproximadamente a área do Mato Grosso).
Cerca de 59,9% da população é analfabeta. A religião predominante é a tradicional africana.

Foto Notícia

A foto mostra o missionário da CBBN Pr.Eurípedes A. dos
Santos Filho em Buritirama-BA realizando o batismo de 16 novos
convertidos no dia 26 de setembro último.Para a igreja em
Buritirama, setembro é o mês de missões e nada mais apropriado do que encerrar esse período realizando o batismo de um
grupo de novos discípulos de Jesus. Para o pastor e sua esposa
Lusilene, o momento foi especial, pois também foi batizado o
primogênito do casal, Leonardo, de dez anos. Os outros dois
filhos são, Letícia e Leslaine. Contatos com Pr. Eurípedes: Av.
Coronel Antonio R.Viana, 722- CEP- 47.120-000- Buritirama-BA.
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Enviem as notícias por e-mail: jornalde
apoio@hotmail.com.br, ou pelo correio:
Caixa Postal, 125 -CEP 14300-000 - Batatais-SP

As Bem-Aventuranças
do Casamento
Em minha igreja local, estou pregando no texto de
Mateus 5, sobre as bem-aventuranças e, por isso, resolvi
contribuir com esse texto para o ministério de casais, esperando que seja útil para os casais em sua igreja.
Bem-Aventurado o casal que continua a demonstrar
carinho e consideração um com o outro depois que a
empolgação dos primeiros anos passou.
Bem-aventurado o casal que é educado e cortês um
com o outro como eles são com seus amigos.
Bem-aventurados são aqueles que tem senso de humor, pois este atributo é um grande “amortecedor de choques”.
Bem aventurados são aqueles que amam seus companheiros mais do que qualquer outra pessoa no mundo
e que cumprem com alegria seus votos de casamento
com uma vida inteira de fidelidade e respeito mútuos.
Bem-aventurados são aqueles que alcançam a paternidade, pois os filhos são herança do Senhor.
Bem aventurados os que se lembram de agradecer a
Deus por sua comida antes de tomá-la, e que separam
tempo para a leitura de Bíblia e oração diariamente
Bem-aventurados os cônjuges que nunca levantam a
voz para o outro e que fazem de seu lar um lugar onde
palavras desencorajadoras são pouco ouvidas.
Bem-aventurado o casal que fielmente vai à igreja e
que trabalha junto para a expansão do reino de Deus.
Bem-aventurado o marido e a esposa que sabem lidar
com suas diferenças e se ajustam sem a interferência dos
parentes.
Bem-aventurado é o casal que tem um completo entendimento das finanças e que conseguiu uma parceria
perfeita onde todo o dinheiro está sob o controle dos dois.
Bem-aventurados são o esposo e a esposa que humildemente dedicam suas vidas e seu lar a Deus e que praticam seus ensinamentos sendo leais, amorosos e não
egoístas.
Deus abençoe o seu casamento !

SÃO PAULO – SP
O Seminário Batista Regular de São Paulo, realizou mais dois
módulos do Mestrado nos últimos dois meses. De 13 a 15 de
outubro, Hermenêutica, com o Pr. Joseph Arthur e de 16 a 19 de
novembro, Formação Espiritual, com o Pr. Allan Cuthbert. Para
maiores informações sobre o Mestrado do SEBARSP, (11) 2234928. Deão do Mestrado: Pr.Joseph Arthur.
MOSSORÓ-RN
De 1 a 23 de dezembro de 2004 o SETEM – Seminário Teológico McClanahan está com as matrículas abertas para o processo
seletivo do período letivo para 2005.As provas do processo seletivo serão realizadas no dia 16 de janeiro de 2005 e constarão
das seguintes matérias: Português, Atualidades, Conhecimentos
Bíblicos e Redação. Contatos (084)314-0670 e 314-0466 ou na
I.B.R da Fé (084)312-2699 e 312-6489. Há apenas 20 vagas
JABOTICABAL-SP
Há grande urgência para alcançarmos a cidade de
Jaboticabal-SP com a implantação de uma Igreja Batista
Fundamentalista.O Pr. Daniel Rodrigo de Souza e sua esposa
Vanessa, enviados pela igreja Batista Independente de
Pitangueiras-SP, através da AMI-Associação Missionária Independente, estão prontos para este trabalho, aguardando apenas a complementação do sustento. Façam contatos com este
casal, Apóiem o seu ministério: E-mail:prdanielrsouza
@yahoo.com; Caixa Postal 08-CEP14.870-970-Jaboticabal-SP,
telefones(16)9102-5507 e 9101-5223.

MANAUS-AM
No período de 3 a 7 de setembro de 2005 no Acampamento
Missão Cristo Redentor, rodovia AM-010-Manaus/Itacoatiara,
as Igrejas Batista Fundamentalistas de Manaus-AM estarão
realizando o Congresso de Missões da Juventude Batista
Fundamentalista da Amazônia.O objetivo principal é desafiar
os jovens para a necessidade do preparo teológico, com vistas
ao ministério.Os temas tratados serão: A Responsabilidade dos
Jovens com Missões: O Jovem e o Chamado Para o Ministério;
O Preparo Para o Ministério; Por Quê o Jovem Deve Optar Pelo
Ministério? Em breve serão fornecidas maiores informações.
GUAIRA-SP
A última reunião dos pastores e obreiros da região de Ribeirão Preto realizada em 2004, aconteceu no dia 20 de novembro na Igreja Batista Independente Filadélfia sob a liderança
do Pr. Elísio dos Santos. Os preletores foram os pastores Carlos
A. Moraes de Orlândia-SP e Walace S. Juliare, de GuarulhosSP. A próxima reunião acontecerá no dia 22 de janeiro de 2005
na Igreja Batista Independente em Morro Agudo-SP, sob a liderança do Pr. Almir Nunes.
SÃO PAULO-SP
A Igreja Batista Adonai, sob a liderança do pastor Fernando
F. Souza, comemorou mais um aniversário de fundação realizando uma série de conferências nos dias 26 a 28 de novembro último. O preletor foi o pastor Antônio Henrique, da Segunda Igreja Batista de Osasco-SP.

GARANHUNS –PE
Dia 16 de outubro de 1964 iniciava na Rádio Difusora de
Garanhuns, hoje Rádio Jornal, o programa “A Voz Missionária”,
dirigido pelo Pr. João Tenório Moura. Em 1976, com o início
das construções do acampamento, o programa passou a denominar-se Acampamento Batista Betel em Marcha. No dia 16
de outubro de 2004 foram comemorados os 40 anos do programa e o Pr. Tenório recorda que, foi através do programa que
teve início a I.B.B. de Garanhuns e o Acampamento Betel.

SÃO PAULO-SP
No dia 28 de novembro de 2004, o Grupo Shekiná e a Igreja
batista Esperança comemoraram o Dia Internacional do Indivíduo Portador de Deficiência. A direção esteve a cargo da irmã
Lídia Costa, missionária da I.B.E. através da APEC. A programação contou com uma tarde esportiva das 14 às 16:30 horas
com polybat, bocha, arco e flecha, além do tênis de mesa. O
culto de encerramento aconteceu às 18 horas e teve como
preletor o pastor Edílson Menezes.

OSASCO –SP
A Igreja Batista da Bíblia em Helena Maria, Osasco-SP, nos
dias 3 a 7 de novembro, realizaram uma série de conferências
Proféticas sob o tema: “Uma Visão do Futuro”. O preletor foi o
Pr. Rinaldo B. Jr, da Igreja Batista da Bíblia em S.Paulo-SP. A
I.B..B. em Helena Maria é dirigida pelo Pr. Daniel L.Bennett.
Nos dias 18 a 21 e 27 de novembro, as conferências foram
realizadas na I.B.B. em São Paulo.

ITINGA-BA
A Igreja Batista Bíblica em Itinga-BA realizou uma série de
conferências missionárias em comemoração ao seu quinto
aniversário de fundação, nos dias 15 a 17 de outubro último. A
as bênçãos foram grandes e os irmãos de Itinga contaram com
a participação de diversas igrejas co-irmãs. O preletor foi o Pr.
Vicente Paulo C. dos santos, da Primeira Igreja Batista Bíblica
de Salvador-BA.

GOIÂNIA-GO
Nos dias 13 a 15 de novembro o Templo Batista Maranata
realizou o Acampamento dos Jovens sob o tema: “Batalhando
Pela Fé Que Uma Vez Foi Dada aos Santos”. Os preletores
foram os pastores, Domiciano Gonçalves, do Templo Batista
Bíblico Vila as Mercês, São Paulo-SP e Daniel Douglas
Johnson, da Igreja Batista Independente de Limeira-SP. Compareceram 130 jovens das duas igrejas de Goiânia, TBM e
TBE, mais Goianira,Catalão e Brasília..

SALVADOR-BA
Dias 22 a 24 de outubro de 2004, aconteceu o X Encontro
de Casais realizado pela União Feminina Missionária Geral,
órgão da Comunhão Baiana. O evento teve lugar no Hotel Recanto Fazenda em Mutá, Ilha de Itaparica. O encontro contou
com a participação de 28 casais de diversas igrejas, inclusive
com a presença de alguns cônjuges que ainda não eram convertidos. O preletor foi o Pr. Bartolomeu Casais e sua esposa
Iraci. O tema geral foi : “Voltando ao Primeiro Amor”

Boa Leitura
TRANSPONDO MURALHAS
Eugene H.Peterson
Editorial Habacuc
Caixa Postal Postal 29.120
20.542.970-Rio de Janeiro-RJ
Tel (21)2142-7000
Fax (21)2142-7001
E-mail:editorialhabacuc @uol.com.br
www.danprewan.com.br
Eugene H.Peterson utiliza com perícia as histórias de Davi para falar não propriamente a respeito de Davi,
mas sobre você e eu.Transpondo muralhas é a história do ser
humano, em toda a sua maravilha, horror e compaixão.
A FRAUDE DO CÓDIGO DA VINCI
Erwin Lutzer
Editora Vida
Rua Júlio de Castilhos,280-Belenzinho
03.059-000-São Paulo-SP
Telefax (11) 6618-7000
www.editoravida.com.br
Dan Brown, autor do ramance “O Código da
Vinci” lançou dúvidas sobre a veracidade do
cristianismo.Neste livro, o teólogo Lutzer examina as afirmações de Brown e apresenta
respostas claras e bem fundamentadas.

APOIANDO IGREJAS
Caixa Postal 94
09.720-971 - S.B. do Campo - SP
Fone/Fax (11) 4123-0002
e-mail: missaoami@bol.com.br
www.missaoami.com.br
Conf. Missionárias: Pr. Carlos (16) 3761-0749

O SACERDOTE
Francine Rivers
Editora Mundo Cristão
Rua Antonio Carlos Tacconi,79
04.810-020=-São Paulo-SP
Tel(11)5668-1700
www.mundocristão.com.br
Um romance sobre o sacerdote Arão, cuja
coragem fortaleceu a fé do líder que conduziu Israel à Terra Prometida.Uma narrativa criativa do Êxodo sob a perspectiva do
homem que atendeu ao chamado divino
para se tornar o primeiro sumo sacerdote.

FOME DE DEUS
Hernandes Dias Lopes
Editora Hagnos
Rua Belamino Cardoso de Andrade, 108
04.809-270-São Paulo-SP
Tel /Fax (11)5668-5668
E-mail:hagnos@hagnos.com.br
www.hagnos.com.br
Fome de Deus é algo, real em nossos dias.Deus
deseja matar essa fome na vida dos homens.
Nada é mais doloroso do que a experiência da fome espiritual.
Ela só pode ser saciada através do pão que desceu do céu.
ENTENDENDO O DISPENSACIONALISMO
Thomas Ice
Actual Edições
Caixa Postal 1688
90.001-970-Porto Alegre-RS
Tel (51) 3241-5050
Fax (51) 3249-7385
Pedidos @ chamada.com.br
www.chamada.com.br
Uma perspectiva dispensacional da Bíblia capacita-nos a ter
uma filosofia bíblica da história. Isso é importante porque, quando entendemos o propósito de Deus nas diversas eras, podemos desenvolver uma visão de mundo que nos permita viver
de acordo com a vontade de Deus em cada dispensação.
MEU CORAÇÃO NAS MÃOS DE DEUS
Sharon James
Editora Fiel
Missão Evangélica Literária
Caixa Postal 81 12.201-970-São José dos Campos-SP
Este livro mostra a vida de Ann Judson, na
Birmânia.Em 18 de fevereiro de 1812, acompanhando seu esposo Adoniram Judson, ela
partiu dos EUA para a Ásia. Ela não sabia, mas
naquele dia começava a ser escrita uma das mais belas e emocionantes biografias missionárias da história da Igreja.
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Depressão Não É Doença

A Vida Futura:
Nem tudo acaba aqui.
Em todas as épocas e entre todos os povos - mesmo
entre as tribos mais afastadas das civilizações - a crença
na vida futura é fato inegável. Tanto no velho Egito como
na India milenar, entre os Esquimós do norte longínquo
como entre as tribos da Terra do Fogo, encontramos viva
e operante a crença na imortalidade da alma ou vida futura, pois esta crença é inata, é instintiva ao homem.
Quem lê Eclesiastes 3. 16-22, isoladamente, fica certo
de que não há diferença entre os homens e os animais,
porque, “como morre um, assim morre o outro, todos
têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem
o homem sobre os animais”. Á primeira vista, parece
que o Autor do livro de Eclesiastes, conclui pela completa
identidade, entre o homem e os animais. Entretanto, somos levados a perguntar: Será esta, de fato, a sua conclusão? Observando tudo o que “sucede debaixo do céu”
(1.13), e atentando somente para as cousas que acontecem “debaixo do sol” (1.14), parece que ele tem razão. A
outra pergunta que se impõe agora, é a seguinte: Será
que a vida do homem se resume a tudo o que sucede
“debaixo do sol”?
O Livro de Eclesiastes registra uma série de experiências desoladoras que o Sábio teve, enquanto se limitou a
buscar, “debaixo do sol”, isto é, sobre a terra e nos valores da terra, a satisfação para as suas mais profundas
aspirações e necessidades espirituais. Tudo lhe pareceu
“vaidade e grave aflição” (6.2). No entanto, quando olhou
acima do sol, quando ele buscou a Deus, então percebeu
o erro em que laborara, e concluiu o registro de suas experiências com estas palavras sublimes: “De tudo o que
se tem ouvido, a suma é: Teme a Deus, e guarda os
seus mandamentos: porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras
até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer
sejam más” (Ec.12.13-14).
Para que temer a Deus, se na morte o homem se extingue e acaba como os animais? Se a conclusão final do
Sábio - a respeito “de tudo o que se tem ouvido” -, é a de
que o homem deve temer a Deus e guardar os Seus mandamentos, segue-se que ele mudou de opinião a respeito
do homem, e já não o considera semelhante aos animais.
Só há uma razão para o homem temer a Deus: é o ter de
ser ele julgado por Deus!
A experiência mostrou ao Sábio que, neste mundo,
nem sempre o homem paga pelas suas injustiças e, portanto, se há justiça, ela deve manifestar-se na vida futura.
Aí, o juízo de Deus exercerá sobre todas as obras do homem, inclusive sobre aquelas que estão escondidas aos
nossos olhos.
O homem é a criatura terrena que se distingue das
demais criaturas pela sua alma imortal. Houve um ato
especial de Deus, o sopro divino, que lhe deu esta
espiritualidade, que o diferenciou por completo das demais criaturas terrenas, que lhe deu poder de vontade,
inteligência e sensibilidade, que lhe deu uma alma que
não perece com o corpo, que sobrevive à matéria.
Há, entretanto, condições para gozá-la. Não será gozo
para aquele que não procura as coisas espirituais nem
procura estar com Deus. Não haverá possibilidade para
aquele que não tem a Deus, aquele que não o invoca,
que não o adora, que não confia nele; para aquele que
não recebeu a regeneração da sua alma, a sua transformação e o perdão dos seus pecados: estes não poderão
regozijar-se na presença de Deus. Não haverá para aquele
que não ande no Espírito de Deus, pela lavagem
regeneradora no sangue de Cristo.
Mas, por outro lado, há um prêmio eterno, há um
coroamento da nossa vida, há uma consumação da nossa vida, há uma consumação de todas as coisas na presença de Deus, na vida futura, para aqueles que aceitaram a Jesus e andam com ele. Cumpre a cada um de nós
buscar em Cristo a eterna salvação, confiar no amor de
Deus, submeter-se à ação do Espírito Santo, santificando
aqui a sua vida, na certeza de que, assim, Deus, na consumação de todas as coisas, nos receberá e nos colocará
no pleno gozo da vida eterna, com todos os santos, com
todos os anjos, na adoração do Deus- Triúno, para todo o
sempre.
Portanto, só a crença na existência do homem após a
morte pode explicar a conclusão final do Autor do Livro de
Eclesiastes.

Como um dos colaboradores do Curso de Auto-confrontação da B.C.F. -Biblical Counseling Foundation, não pude
conter a surpresa ao ler o artigo “Depressão” do querido
pastor José Infante Jr., na edição de novembro (144) do Jornal de Apoio, onde o amado irmão afirma que a depressão é
uma doença.
Este é um conceito que tem se alastrado no meio evangélico e que compreende a depressão como patologia, ao
invés de entendê-la como algo relacionado ao comportamento, ou seja, não como causa e sim conseqüência de algo
que está acontecendo no íntimo do indivíduo, seja este de
causa biológica ou emocional 1 .
Nas Escrituras, os sentimentos associados à depressão
são descritos como um semblante descaído (Gênesis 4:6),
um espírito abatido (Provérbios 17:22, 18:14), tristeza (Provérbios 15:13), desespero (Salmo 42:11), um coração quebrantado (Salmo 147:3); fardos pesados de iniqüidade (Salmo 38:4), luto (Salmo 38:6), peso que faz encurvar (Salmo
38:6), tristeza a ponto de verter lágrimas (Salmo 119:28) ou
desfalecimento (fraqueza ou desmaio) (Efésios 3:13; Hebreus
12:3). No Salmo 38, Davi descreveu vários sintomas e sentimentos relacionados com “estar deprimido”: Ninguém está
completamente imune aos sentimentos depressivos como
vemos em I Coríntios 10:12-13. Muitos personagens bíblicos
também experimentaram aquilo que hoje seria classificado
como “depressão” mas o fator que desencadeou a depressão em suas vidas foi uma ênfase no “eu”, que os conduziu
ao pecado e este, por sua vez, é que os conduziu à “depressão”. 2
É evidente que, em certos casos, disfunções orgânicas
podem desencadear sintomas depressivos, porém muitos
distúrbios (temporários ou crônicos) comumente definidos
como depressão, são de fato uma conseqüência de hábitos
não-bíblicos e ou reações pecaminosas para com circunstâncias ou pessoas.
O cuidado físico adequado é essencial para o cumprimento do plano de Deus, conforme I Coríntios 6:20 e
Filipenses 1: 20. É importante submeter-se a um diagnóstico
médico sempre que houver a suspeita de algum problema
físico e dar prosseguimento ao tratamento adequado, no
entanto, é importante lembrar que o crente ainda assim será
responsável por responder de forma bíblica diante de qualquer dificuldade independente de seus sentimentos, segundo o exemplo de Jeremias em Lamentações 3:31-32, e do
apóstolo Paulo em II Coríntios 12: 7-10.
Se em meio às dificuldades físicas o crente agir com responsabilidade (o que inclui buscar assistência médica apropriada) e praticar o amor bíblico em todos os seus relacionamentos, agradará a Deus, provará do Seu cuidado amoroso
e será fortalecido. Se tudo isso o crente observar com cuidado, como poderia a depressão estar presente em sua vida?
(Gen. 4:7; Salmos 34:19; 37:23-24; 119:143; 147:6; II Cor. 12:
9-10; Fil. 2: 3-8; 4:13 e 19; Tiago 1:25).
O artigo “Depressão” sugere que “... a doença deve ser
tratada, na maioria das vezes, com medicamentos
antidepressivos e psicoterapia...”. Serão esses métodos bíblicos? É correto sugerir que um crente procure um psicólogo para tratar do problema de sua alma?
Estas são questões muito presentes no seio das igrejas
locais da atualidade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O problema é que poucas vezes se tem dado uma resposta bíblica firme e coerente diante da avalanche de conceitos humanos no exercício do aconselhamento cristão. Uma
advertência de grande contribuição para um posicionamento
bíblico efetivo é o livro Introdução ao Aconselhamento Bíblico de John F. MacArthur Jr. e Wayne A. Mack, o qual transcrevo um trecho do primeiro capítulo:
“Em anos recentes, entretanto, surgiu dentro da Igreja
um forte e bastante influente movimento que procura substituir o aconselhamento bíblico no corpo da Igreja pela ‘psicologia cristã’ - técnicas e sabedoria adquiridas a partir de terapias seculares e aplicadas por profissionais que recebem
por seus serviços. Os que têm liderado esse movimento, via
de regra, soam levemente bíblicos. Isto é, eles citam as Escrituras e misturam idéias teológicas aos ensinamentos de
Freud, Rogers, Jung, ou qualquer escola de psicologia secular que, porventura, sigam. O movimento em si, entretanto,
não está conduzindo a Igreja a uma direção bíblica. Vem,
sim, condicionando os cristãos a pensar no aconselhamento
como algo que deva ser reservado a especialistas bem treinados. Tem aberto a porta para uma variedade de teorias e
terapias extrabíblicas. Na verdade, tem deixado muitos com
o entendimento de que a Palavra de Deus é incompleta, insuficiente, obsoleta e incapaz de oferecer ajuda aos mais
profundos problemas emocionais e espirituais das pessoas.
Esse movimento tem impelido milhões de cristãos a buscar
ajuda espiritual longe de seus pastores e irmãos na fé, intro-

duzindo-os nas clínicas
psicológicas. Ele tem dado
a muitos a impressão de
que se adapta a métodos
seculares, o plano de doze
passos por exemplo, pode
ser mais útil que os meios
espirituais que visam a
afastar as pessoas de seus
pecados. Resumindo, ele
tem diminuído a confiança
da Igreja nas Escrituras, na
oração, na comunhão, e
pregação como meios por
intermédio dos quais o EsHUMBERTO ALCANTARA
pírito de Deus opera para
3
DE OLIVEIRA
transformar vidas.”
é Bel. em História pela PUC
O perigo de um desprezo pelas Escrituras é refor- São Paulo Membro da Igreja
çado pelo irmão J. Adams Batista Esperança, professor
do S.B.E. e do curso de
que, em seu livro ConseAutoconfrontação.
lheiro Capaz, aborda com
muita propriedade o assunto dos problemas da alma. Adams
procurou respostas na psicologia a fim de aprimorar o ministério de aconselhamento, no entanto, grande foi sua decepção ao descobrir que a maioria dos conselheiros cristãos
recomendava princípios e métodos antagônicos às suas convicções evangélicas. Como pastor, Adams não podia admitir
tratar do problema do pecado como se fosse uma doença.4
Um outro autor muito conhecido no meio evangélico, o
irmão Dave Hunt, em seu livro Escapando da Sedução, escreve:
“Vemos mais uma vez o triste resultado de interpretar a
Bíblia com base em crenças pré-determinadas - e, infelizmente no caso da psicologia, de crenças a respeito das quais
nem mesmo os “especialistas” conseguem concordar, e que
não deram prova de funcionar (em muitos casos, na verdade, deram prova de não funcionar). A psicologia cristã é uma
tentativa de realizar um ato de equilibrismo, com um pé na
Rocha firme, Jesus Cristo, e o outro na areia movediça do
humanismo.” 5
O amado pastor Infante em seu livro O Pastor nestes Tempos Difíceis é enfático quanto à sutileza do pensamento do
mundo que se faz de inofensivo e contamina a Igreja. Ele diz:
“Estamos exercendo o ministério em tempos difíceis, onde
os valores invertidos na sociedade adentram em muitas igrejas. A música, moda, ecumenismo, maçonaria e tantas outras coisas mundanas são encaradas como coisas inofensivas à sã doutrina. Onde os Atalaias? A Palavra de Deus condena a imitação das coisas do mundo!”6
É exatamente nesses termos que a sutileza da idéia que
depressão é uma doença e que a psicoterapia não tem nada
de mais e é uma ajuda importante no combate à esse mal
torna-se uma mancha na suficiência da Palavra no processo
de santificação do crente e um golpe fatal na dependência
de Deus e obediência necessária que encontramos no exemplo das Escrituras:
“Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim
também andai nele, Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando
em ação de graças. 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; Porque nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade;”
Colossenses 2: 6-9
No amor de Cristo.
1 BROGER, John C. . Autoconfrontação - Um Manual de
Discipulado em Profundidade. B.C.F. (2 ed.), 1996, p. 318.
2 Ibidem, p.321
3 MACARTHUR, John F. Jr;. MACK, Wayne A. – Introdução ao
Aconselhamento Bíblico. São Paulo, Hagnos, 2004. Cap. 1, p. 22.
4 ADAMS, Jay E. – Conselheiro Capaz. São José dos Campos,
Ed. Fiel , 2003. Contracapa.
5 HUNT, Dave. Escapando da Sedução. Porto Alegre, Chamada da Meia Noite, 1994.p. 156.
6 INFANTE, José. O Pastor nestes Tempos Difíceis. Vitória da
Conquista, 1ª Igreja Batista Bíblica Vitória da Conquista, 1999. p.52.

CURSO DE AUTOCONFRONTAÇÃO
Início de nova turma em 11 de abril de 2005
Às SEGUNDAS FEIRAS das 20:00 às 22:00 hs
Local: IBE – Rua Loefgreen, 1279 (ao lado do metrô Santa
Cruz) Fone: 5571.9721.
TELEFONE PARA INSCRIÇÕES: (0XX11) 3676.1024 falar
com Priscila.
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Mensagem
Bíblica
Pastor Rômulo Weden Ribeiro

Por que Bush ganhou
as eleições nos EUA ?
Em casos extremos, o presidente norte-americano George
W.Bush tem sido mais odiado pelo mundo que o nazista Adolf Hitler
durante a II Guerra Mundial. Ainda que não haja nenhuma comparação política a moral entre Bush e os piores ditadores da história, o
presidente americano tem sido colocado no mesmo patamar que
Osama bin Laden e Saddam Hussein por alguns governos e a mídia
liberal. Entretanto, dentro dos Estados Unidos , Bush é considerado,
pelo menos por 55% dos eleitores, como um homem honesto, de
família e de princípios morais.
Ao ser reeleito para ocupar o cargo mais importante do mundo,
Bush causou alegria e esperança para alguns e ódio e repugnância
para outros. O comentarista da Rede Globo, Arnaldo Jabor, criticou
a fé evangélica de Bush e insinuou a falta de inteligência dos cristãos (católicos e evangélicos) americanos ao reeleger este “fanático de Jesus”. Certamente, podemos discordar da política econômica e externa dos EUA, do imperialismo capitalista, da Guerra no
Iraque, mas criticar a fé de Bush já é sinal de desespero e de
causa perdida. Arnaldo Jabor, ao que me parece, nada sabe sobre
fé cristã, e muito menos sobre Jesus. O povo que reelegeu o Presidente Bush não estava preocupado com petróleo, Iraque ou
Afeganistão. A verdade precisa ser dita: por que Bush ganhou
as eleições?
O Presidente Bush, diferentemente de seus antecessores, até
do mesmo partido, é profundamente “pro-life”, a favor da vida das
crianças que ainda não nasceram, mas já foram geradas no útero
de suas mães. Bush não usa a retórica para declarar sua aversão
ao aborto indiscriminado, que não seja para salvar a vida da mãe.
Ele é direto e não pede desculpas por sua posição cristã e,
acima de tudo, humanitária.Além dele, apenas o Papa João Paulo II,
dentre os líderes mundiais, tem levantado a sua voz contra o
genocídio praticado pelas nações com o aval dos governos contra
seres indefesos, inocentes e vivos. Com Bush na presidência, há
esperança que a Suprema Corte dos Estados Unidos reveja, e até
revogue, a permissão que pacientes e médicos têm hoje para tirar
uma vida do útero apenas porque a mulher tem direito de escolha.
Mais de 35 milhões de abortos foram praticados nos últimos 25
anos nos Estados Unidos. Este holocausto, sem precedente, tirou
mais vidas do que todas as guerras em que os norte-americanos
participaram desde o início de sua nação.Os liberais insistem que
proibir o aborto é um retrocesso na democracia norte-americana.
Acusam Bush de fanatismo religioso e comparam o conservadorismo
americano às ditaduras no Oriente Médio e que houve nas Américas. Como cristãos nossa posição não é diferente do Presidente
Bush. Podemos discordar de sua política, mas não de sua fé. Ele
acredita na vida, no criacionismo e na soberania de Deus. Cuidado,
ao criticar o Presidente Bush, para não se achar recriminando os
mesmos valores que, como crente, deveria estar defendendo. Salmo 139:15: “Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da
terra”.
Bush também ganhou as eleições porque acredita no valor
da família. Ele é contra a união homossexual, a favor da abstinência
sexual antes do casamento como o método mais seguro para evitar
doenças como a AIDS, e sua esposa, Laura, é o amor de sua vida.
Por estas e outras razões, ele é tão criticado pelos “jabores” da
vida, que já sugeriram uma estagiária na vida de Bush. A grande
maioria dos franceses torceu contra a reeleição de Bush e a razão
principal pela aversão francesa não é a Guerra no Iraque, como se
esperava, mas a CNN Internacional comentou que é a religiosidade de Bush que deixa os europeus, principalmente franceses, indignados contra o Presidente americano. O governo deve e
precisa ser laico, mas o homem que ocupa o governo precisa de
Deus tanto quanto um outro pobre qualquer.Mas para muitos europeus, “laico”, ao invés de “leigo”, significa “ateu”. Outrossim, ao
votar em Bush, a grande maioria da população americana fez um
plebiscito, demonstrando que, apesar de Hollywood, Rock and Roll,
CNN,CBS, o país ainda não está aberto para aceitar a união conjugal
entre pessoas do mesmo sexo. Enquanto grande parcela da população mundial estava pensando na Guerra do Iraque, no preço do
petróleo, nas economias mundiais, muitos eleitores americanos estavam pensando no que é certo e errado pela perspectiva da Bíblia
Sagrada. Aqui, no Brasil, a Parada Gay ganha a simpatia de artistas,
políticos e líderes religiosos, com o apoio e marketing da mídia. Marta
Suplicy, quando Deputada Federal, deixou um projeto de lei, permitindo a união entre pessoas do mesmo sexo. A lei não foi aprovada,
mas se o governo determinar aprová-la com todo o seu poder de
barganha, não sabemos até que ponto a CNBB e a bancada dos
evangélicos terão forças para impedir.
Caminhamos para o desfecho final profetizado por Jesus. Não
discutimos política econômica. Entra governo, sai governo, sabemos que todos agem da mesma forma. Como igreja, queremos preservar a família, como Deus a fez, homem e mulher, e a vida das
crianças que estão no útero das mães. Não somos eleitores de
Bush ou americanizados, mas não vamos criticá-lo pelas mesmas
razões que a mídia o critica. Como ele, somos a favor da vida e da
família tradicional. A história irá julgar as decisões políticas de George
W. Bush com relação a Saddam Hussein e Iraque, mas Deus irá
julgar todas as nações que se esqueceram dele. “Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus” (Salmo 9:17). Pode continuar criticando a Guerra no
Iraque, o protecionismo americano, mas ao criticar as convicções
de Bush, você pode estar criticando a sua própria crença, se você
é realmente um cristão e conhece o que a Palavra de Deus ensina.

A Igreja ou a Bíblia?
Richard Peter Bennett nasceu em 1938 em Dublin, Irlanda
do Norte, de uma tradicional família católica. Teve uma boa
família e uma infância muito feliz junto com seus cinco irmãos.
Embora ouvisse falar de Jesus desde criança, era um Jesus
que estava no mesmo caldeirão de José, Maria e todos os
demais santos católicos.
Estudou o ensino fundamental e médio em uma escola
jesuíta em Belvedere e lá aprendeu o catecismo. Aos 14 anos
sentiu-se chamado para ser missionário.Em 1956 com 18 anos
de idade, deixou a família e ingressou na Ordem Dominicana.
Passou oito anos estudando as tradições da igreja católica,
filosofia, a teologia de Tomás de Aquino e um pouco a Bíblia
sob o ponto de vista católico.Aprendeu que deveria obter a
salvação através do sofrimento e da oração.
Em 1963, com 25 anos, Richard recebeu a ordenação como
padre católico romano. Em seguida foi para a Universidade
Angelicum, em Roma, para terminar seus estudos sobre Tomás
de Aquino. O que viu no Vaticano lhe causou espanto. Nada parecia com o lugar de santidade que sua mente havia projetado.
No dia primeiro de outubro de 1964 foi enviado como missionário a Trinidad, América Central, onde atuou como padre
durante sete anos. Em 1972 estava envolvido na renovação
carismática católica. Depois de um acidente que quase lhe
tirou a vida, Richard foi designado para uma nova paróquia em
Pointe-a-Pierre, com um outro padre domicicano que era seu
amigo. Foram dois anos de excelente trabalho religioso, pela
ótica do Vaticano. Edificaram comunidades em diversos lugares em Trinidad.
Depois do acidente, e neste novo período de trabalho,
Richard começou a estudar a Bíblia numa investigação pessoal. Por causa do Movimento Católico Carismático que crescia muito em Trinidad, alguns católicos do Canadá foram visitar o país. A presença deles levou Richard a aprofundar ainda
mais suas pesquisas na Bíblia. Ele começava a aceitar a autoridade das Escrituras. O Espírito Santo começava a operar
em sua vida. Com a ajuda da Strong’s Concordance (Concordância Exaustiva de James Strong), tudo ficou mais claro. O
conflito agora era entre duas autoridades: a Igreja e a Bíblia –
a qual obedecer?
Àquela altura, Richard já não rezava mais. Suas orações
eram, praticamente, citações de versículos bíblicos do Antigo
e Novo Testamentos. O conflito começava a ser pessoal e íntimo. Agora o padre queria renunciar Maria e os santos, como
mediadores, mas não queria renunciar o sacerdócio, pois havia investido nele toda a sua vida. Foram anos de intenso
conflito para reconhecer quem era o Senhor da sua vida. Os
últimos seis anos como padre paroquial de Sangre Grande,
Trinidad (1979-1985). Como poderia ir contra a “Santa Madre
Igreja” estando sob juramento de fidelidade na ministração
dos seus sacramentos. Era um verdadeiro cabo-de-guerra
espiritual em seu interior: de um lado puxava a autoridade da

Alcançando Moçambique
A Missão Batista
Brasileira Fundamentalista – M.B.B.F.
, com sede em Pinhais-PR enviou,
em maio de 2002,
a família Amorim,
da Igreja Batista
Regular de AtubaPR, para o trabalho
de implantação de
igrejas naquele
país irmão da Costa Leste do continente africano.
Com um território equivalente
ao estado do Mato
Grosso e populaPr. Amorim, a esposa Maria
ção equivalente ao
e o filho Nathanael (8)
estado de Minas
Gerais, Moçambique está entre os países africanos de
fala portuguesa e que se constitui em um desafio para os
brasileiros.
O trabalho vai bem na capital, Maputo, onde o Pr. Divino
Gomes de Amorim decidiu iniciar uma igreja e já está planejando a compra de um terreno para a construção do templo. Leia mais na página 05.
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igreja e do outro, a Palavra
de Deus!
Em meio a esse conflito, Richard removeu da igreja de Sangre Grande quatro imagens de São Francisco e São Martinho, e as
destruiu,
obedecendo
Êxodo 20:4. Mas ele não
resistiu quando o povo protestou contra a retirada das
imagens do Sagrado Coração de Maria.
Em outubro de 1985, a
graça de Deus foi maior do
que a mentira que o padre
Richard tentava viver. Em
uma viagem até Barbados,
teve a oportunidade de ler
um livro evangélico que explicava o significado bíbli-

co da igreja de Cristo como “a comunhão dos crentes”. Descobriu que o N.T. não faz qualquer alusão à hierarquia ou a um
clero que seja senhor sobre os leigos.Entender o significado
da igreja como uma “comunhão” o deixou livre para abandonar de vez o catolicismo romano.
Em novembro de 1985 decidiu deixar a Igreja Católica. Saiu
de Trinidad e foi para Vancouver, no Canadá e, de lá, aos Estados Unidos. Começava nova vida pelo novo nascimento, aos
48 anos de idade. Estava sem nada, mas tinha o Senhor Jesus! Passou seis meses em uma fazenda no Estado de Washington com um casal de crentes. Ele havia aceitado a morte
substitutiva de Cristo na Cruz.
Pouco tempo depois Richard casou-se com uma crente
fiel chamada Lynn e foram morar em Atlanta, Estado da Geórgia
até setembro de 1988, quando saíram como missionários para
a Ásia.
Atualmente, atua como evangelista e reside em Austin
(Texas) EUA. Ministra palestras e seminários sobre o catolicismo romano, escreve livros e serve ao Senhor através do Berean
Beacon. Para saber mais sobre sua vida, o leitor deve adquirir o
livro “Verdadeiramente Livres”, onde dez padres contam suas
histórias, ou consultar o site (em inglês) www.bereanbeacon.org,
ou escrever para PO Box 192 Del Valle, TX – 78.617 – 0192-USA.
Observação: O livro “Verdadeiramente Livres” é publicado pela:
Editora Fiel.
Caixa Postal 81
CEP12.201-970 - São José dos Campos - SP.

Templo Batista
Bíblico De Campinas
Em uma assembléia
realizada no dia dois de
fevereiro de 1984, liderada pelo saudoso Claret
Alves da Silva, pastor da
PIBB de Campinas, tendo o, também saudoso
Pr. Isaias Motta, como
secretário, organizou-se
o Templo Batista Bíblico
em Jardim Garcia, Campinas-SP
Atualmente a o TBB é
liderado pelo Pr.Marcelo
Silva que assumiu o trabalho no dia 30 de abril
de 1989. Na época, eleito por unanimidade de
votos, o jovem Marcelo
Silva recém-formado
Pr. Marcelo com a esposa Cilei
pelo I..B.B.C recebeu
aquele pequeno rebanho composto por 20 membros. Naquele mesmo ano casou-se no dia 11 de outubro e foi consagrado ao ministério no dia 10 de outubro de 1990. Leia
um pouco mais da história desta igreja batista
fundamentalista na página 05.
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ex-padre
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