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Conquistando a América
EUA”, pois já estão espalhados por quase todos os estados. Há uma espécie de
conquista da América do
Norte pelos países das
Américas Central e do Sul e
do Caribe.
Esse fato abre as portas
para o trabalho missionário
nos Estados Unidos que
logo poderá vir a ser o país
com a maior população hispânica do mundo. Se acreditamos que a melhor maneira de fazer missões é
adotar a mesma estratégia
do apóstolo Paulo de transferência cultural mínima, significa que precisamos preparar muitos pastores e missionários, estruturando centros de treinamento para
melhor equipar nossos futuros missionários.
Cresce, também a pop u l a ç ã o d e l ín g u a portu-

O jornal norte-americano
The Washington Post divulgou dados do novo censo
dos Estados Unidos da
América que surpreenderam
até os especialistas. De
2000 a 2004, os hispânicos
responderam por cerca da
metade do crescimento da
população no país. Os nascimentos superam a imigração como fonte de crescimento dos hispânicos.
Os números do novo censo divulgado em junho último, pintam o retrato de uma
população hispânica dominada por jovens, já que metade tem menos de 27 anos.
Segundo Harry Pachon,
presidente do Tomas Rivera
Policy Institute, um instituto
de pesquisa e consultoria da
Califórnia, esse crescimento dos hispânicos terá “profundos efeitos sobre os

guesa nos EUA com
imigrantes do Brasil,
Portugal e países africanos.
Precisamos não apenas de seminários teológicos no meio batista
fundamentalista, mas
também desenvolver um
centro de treinamento
missiológico capaz de
propiciar o treinamento
transcultural. Para isso,
será necessário romper
algumas barreiras no
inter-relacionamento entre os grupos batistas
fundamentalistas,
priorizando a posição
doutrinária em lugar do
denomina-cionalismo.
Afinal nós somos batistas
e o que temos em comum, além das doutrinas
fundamentais da fé cristã, é o apelido Batista!

Inauguração da Nova Sede da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil
A Sociedade Bíblica
Trinitariana do Brasil (SBTB),
no dia 16 de Julho, inaugurou
sua nova sede situada na Rua
Júlio de Castilhos, 108—
Belenzinho, SP.
O culto de dedicação foi dirigido pelo Rev. Horace de
Paula, diretor emérito, com
palavras do Rev. Dr. Thomas
Gilmer, presidente da SBTB e
do Dr. Silas E. de Oliveira, vicepresidente e diretor executivo.
A mensagem foi trazida pelo
Sr. Paul Rowland, secretário
executivo da Trinitarian Bible
Society, Londres. Dentre os
acontecimentos, destacou-se
a entrega, feita pelo Sr. Volney
Faustini, da primeira cópia da
gravação da Bíblia completa
narrada pelo Pr. Paulo
Castelan. Após a celebração
do culto foi servido um coquetel para os presentes.
A nova sede contará com
um amplo espaço de estoque, com estantes personalizadas, porta-palets e uma
empilhadeira elétrica. “O novo
local nos dará a possibilidade de manter um estoque
maior”, afirma Harold Gilmer,
diretor de marketing da SBTB.

Diretores da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil
“Temos tido dificuldade em
manter estoque devido ao espaço limitado. Agora este problema poderá ser resolvido.”
A SBTB contará ainda com um
auditório para 30 pessoas,
show-room, sala de reunião
e uma espaçosa área de escritórios.
Fundada em 1831, a
Trinitarian Bible Society (TBS)
tem com missão distribuir a
Palavra de Deus a todas as
nações num texto puro (sem
comentários e sem os
apócrafos) e fiel às línguas originais. Com o surgimento

A Aliança Batista
Mundial é Ecumênica
Documentos expostos no site
www.desafio-dasseitas.org.br
mostram a participação da Aliança Batista Mundial em reuniões ecumênicas. Personalidades mundialmente conhecidas como Billy Kin e
Denton Lotz, entre outros,
nos levam a reafirmar a importância das igrejas locais
e o seu não envolvimento em
qualquer forma de organização
representativa que possa comprometer a doutrina.
Os que visitarem o site ficarão indignados e perceberão a
importância de nos mantermos desvinculados de associações,
federações e convenções que tenham procuração para representar nossas igrejas. Leia mais na página 3: “Os Batistas
Estão Sendo Traídos”.

das versões modernas, baseadas no Texto Crítico de
Westcott e Hort, a Trinitariana
tomou a posição de publicar
apenas textos em diversas línguas que fossem fiéis aos originais Hebraico (Massorético)
e Grego (Textus Receptus ),
que foram os textos usados
pelos reformadores e também pela Igreja durante dois
mil anos. “Não podemos conceber a idéia de que Deus
não tenha preservado a Sua
Palavra” declara Harold. “Jesus disse: ‘O céu e a terra
passarão, mas as minhas
palavras não hão de passar’
(Mat. 24:35). A doutrina da inspiração das Escrituras requer
a da preservação dos mesmos. E isto não apenas em

1847.
No Brasil desde 1968, a
Sociedade Bíblica Trinitariana
do Brasil foi fundada para
continuar imprimindo a versão Corrigida, que estava sob
risco de não ser mais
publicada. Deu-se início também a uma revisão do texto
para retirar arcaísmos e influências do Texto Critico que foram introduzidas na Bíblia. O
que seria o trabalho de um
ano acabou levando 26 anos.
A Bíblia completa foi lançada
em 1994 sob o nome Almeida
Corrigida Fiel e ganhou o prêmio de Excelência em Literatura Evangélica Cristã da Associação Brasileira de Edito-

Mr. Rowland cortando a fita
res Cristãos (ABEC) naquele
mesmo ano, pela excelente
legibilidade do texto. A revisão do Novo Testamento foi
completada anos antes e adotado pelos Gideões, que anualmente distribuem cerca de
7 milhões de exemplares no
Brasil.
Os últimos lançamentos
da SBTB foram a Bíblia Pequena e o Novo Testamento de bolso com Salmos e
Provérbios. Em breve o
Evangelho de João, edição
grifada, será novamente
publicado.

Mr. Rowland e Harold Gilmer

Dinheiro – Sabendo usar, não vai faltar!
Pr. Edgar Rodrigues Donato
Dinheiro, dinheiro, dinheiro... Não dá para fugir da sua
influência, ele é pegajoso, irresistível, provocador, ilusionista, prometedor... Quem já não se surpreendeu pensando nas facilidades que teria se ganhasse no “Show do Milhão” ou nos prêmios acumulados das Loterias?
O cristão crente (redundância proposital) tem a obrigação de ganhar seu dinheiro de uma maneira aprovada por
Deus e de administrá-lo de modo competente, responsável
e útil. Mas, qual é a maneira aprovada por Deus?
A quem pertence o seu dinheiro? Ao Todo-Poderoso.
Pertence a Deus só 10% ou 20%? Não, tudo é do Senhor.
Não podemos desperdiçar o restante. É tão importante saber ganhar como saber gastar:
Continua na página 7
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um punhado de manuscritos mantidos escondidos por quase dois mil
anos do alcance da Igreja, mas nos manuscritos
lidos e usados pela igreja durante este tempo.
Cremos que Deus deu e
preservou a Sua Palavra
para nós hoje. Cremos
também que cada palavra foi inspirada por
Deus, por isto a nossa
preocupação em manter
a fidelidade aos textos
originais.” Um fato histórico interesante é que
a primeira Bíblia a ser editada pela TBS foi a Bíblia em
Português, publicada em
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Protegendo e
Desenvolvendo o Seu Amor
A Centésima Ovelha
Ganhei do meu colega de ministério, Pr. João Azevedo Saraiva Jr, de
Manaus AM, uma gravata interessante que sempre chama a atenção das
pessoas que olham para ela pela
primeira vez. Trata-se de uma gravata vermelha salpicada por pequenas
ovelhas brancas e, bem ao centro,
há uma ovelha pretinha que se destaca das demais. As pessoas quase sempre fazem a mesma
constatação: “Sempre tem uma ovelha negra, não é mesmo, pastor?”.
Minha resposta também é sempre a
mesma: “Esta não é uma ovelha
negra, é a centésima ovelha!”.
Estima-se que haja mais de vinte milhões de crentes desviados hoje
no Brasil. Pessoas que já tiveram
seus nomes arrolados em uma igreja evangélica e hoje perambulam por
aí. Muitos destes certamente nunca
se converteram de verdade. Estavam
apenas interessados em trocar de
religião. Outros, mesmo tendo sido
tratados ao pecarem, endureceram
a cerviz e não se arrependeram. Mas,
a grande maioria desses desviados
são pessoas que caíram em pecado e foram abandonadas, literalmente desprezadas. São ovelhas que
caíram e não houve quem estendesse a mão para que se levantassem.
Faltou alguém para colocar no ombro e levar de volta ao aprisco.
Já foi dito por alguém, que o único exército que fuzila seus próprios
soldados feridos é a Igreja. Parece
que é melhor substituir o soldado
treinando um novo recruta do que
recuperar o ferido. Maternidade é
mais alegre e festiva do que enfermaria. Talvez seja esta a razão de
haverem tantas ovelhas caídas pelos precipícios da vida.
Há, sem dúvida, uma grande discriminação por parte das igrejas com

relação aos desviados. Parece até
a atitude do irmão mais velho com
a volta do pródigo. O desviado não
é visto como a centésima ovelha, a
desgarrada, mas como uma espécie de Judas Iscariotes que vendeu
Jesus e a Igreja.
Levantamentos realizados recentemente no Brasil dão conta de
que uma igreja com duzentos
membros e dez anos de existência
já teve registrado em seu rol de
membros, nesse mesmo período,
o dobro desse número. Quer dizer,
uma igreja de duzentos membros
perde outros quatrocentos em dez
anos! O que acontece é uma grande rotatividade. A igreja permanece com um número estável de
membros, mas com substituições
freqüentes originadas pela dificuldade de fechar a porta de saída da
congregação e, pior, a incapacidade de restaurar os feridos.
Pouquíssimas igrejas locais
tem um programa sério de recuperação dos desviados. Os pastores,
preocupados com números, se esquecem das pessoas. Para quem
está visando apenas o crescimento numérico se torna perda de tempo deixar as 99 no aprisco e sair
em busca da centésima ovelha. Dá
muito mais trabalho e não parece
lucrativo. Geralmente a saída mais
fácil é fazer uso daquelas frases de
efeito que servem como anestesia
para a consciência: “Ele já conhece a Palavra”, ou “O Espírito Santo
é quem faz a obra”, ou “Deixa afundar até chegar no fundo do poço,
pois foi assim que o pródigo se
lembrou da casa do pai”. Alguns já
desistem de vez e dizem, usando a
Bíblia: “Saíram de nós porque não
eram dos nossos”, e lavam as
mãos na mesma bacia em que

Pilatos lavou ao entregar Jesus para
ser crucificado.
Irmãos, precisamos mudar nossa visão. Vamos acabar com a idéia
de que esses desviados sejam inimigos ou simplesmente ovelhas
negras. Vamos acabar com a discriminação. Vamos enxergar o desviado como a centésima ovelha. Mesmo que esse desviado tenha saído
falando mal da igreja, do diácono, do
pastor e até da fé cristã. Vamos praticar o perdão genuíno. Ao invés de
desprezo, vamos cercar essas ovelhas de atenção, de amor. Vamos
curar as feridas. Vamos praticar a
restauração.
Podemos usar a criatividade
na busca dos desviados para criar uma expectativa diferente nos
membros das nossas igrejas.
Não é tão difícil elaborar alguns
programas especiais para começar. Uma boa idéia é o “Culto da
Centésima Ovelha”, onde um
convite especial pode ser impresso com uma ovelhinha em que
cada membro ativo da igreja escreve o nome de uma ovelha desgarrada, ora por ela e vai buscála para esse culto especial. Tem
que ser um trabalho regado de
oração e até jejum, pois contra
isso o inimigo reage.
Vale a pena amar. O amor genuíno não compactua com o pecado, mas também não trata com
leviandade, não se ensoberbece,
não suspeita mal. Eu mesmo,
quando jovem, já estive fora do
apri sco e a poucos passos da
morte certa. Mas fui amado e restaurado. Se hoje tenho a alegria
do privilégio de servir ao Senhor
no ministério pastoral, devo às
pessoas que se importaram comigo!

DIVULGAÇÃO
A direção do Jornal de Apoio solicita aos pastores, missionários e amigos deste periódico, que ajudem na divulgação deste ministério para outros colegas batistas fundamentalistas. A distribuição deste
jornal é feita apenas através de pacotes às igrejas
com contribuições mensais. Para solicitar, entre em
contato pelo e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br ou
telefone: (16) 3761-0749. Fale com Pr. Carlos ou Talita.

O editor é Diretor de Missões da AMI, Jornalista, e
Pós-Graduado em Missiologia pelo CEM- Viçosa – MG.
“Certas pessoas tem a consciência
limpa porque nunca a usaram.”
(Antonio Abujamra)
“Pipas sobem mais alto contra o vento,
não com ele.”
(Winston Churchill)
“Na oratória, a maior arte é
ocultar a arte.”
(Jonathan Swift)
“Há dois tipos de intelecto: o preciso e
o compreensivo. O primeiro é forte, mas
pode ser estreito. O segundo corre o
risco da fraqueza.”
(Blaise Pascal)

Mat. nº 4 - Livro B-2, fls 1v, 2

EXPEDIENTE

“A lealdade que se vende com subornos, com subornos se compra.”

(Sêneca)
“O ser humano necessita, para ser feliz,
não só de usufruir isso ou aquilo, mas de
esperança, iniciativa e mudança.”
(Bertrand Russell)

Encontro de casais no Hotel Fazenda Vale dos Cedros
Próximo a São José dos Campos e Paraibuna
Fragmentos das palestras...
“Eu não percebia que estava perdendo você”
Qualquer um de nós pode estar perdendo. Podemos estar juntos,
mas o meu coração começa se distanciar, o encanto vai sendo substituído pelo desencanto da triste e monótona realidade. Já não sentimos
mais prazer pela companhia do outro, já dispensamos sua presença.
Essa constatação é um momento muito duro na vida do casal. Perto dos
olhos, distante do coração.
“Eu não percebia que estava perdendo você”
Com o passar dos anos, em virtude do convívio, a ternura começa a
ser esquecida, o respeito e admiração diminuem e não se faz nada para
recuperá-las.
O que fazer ?
Não leve o seu casamento de modo tão racional, como na série “O
APRENDIZ” de Roberto Justus. O relacionamento conjugal é feito com
perdão, carinho, incentivo, amizade e outras demonstrações de
pertencimento. Como o amor vem antes da lógica, não seja “injustus.”
Como o homem começa a perder o afeto da sua mulher?
Quando começa a ser muito racional, muito lógico, frio, quer a casa
sempre bem organizada, filhos bem cuidados, economia até em não
jogar fora meias furadas e roupas velhas, quer a mulher sempre pronta
para sexo, mas não a gratifica emocionalmente, já não dialoga com sensibilidade. Ela vai ficando mais e mais insegurança e tensa...
Como a mulher começa a perder o afeto para com o seu marido?
Quando ela já não respeita a opinião dele, não sorri das suas brincadeiras, faz pouco caso do seu esforço, não o respeita diante dos filhos
nem na ausência dele, “esquece” que ele não jantou, não se interessa
pelas roupas, se estão sujas ou não, não o consola na dor, não liga mais
quando ele está perfumado e desejoso de tê-la inteiramente nos seus
braços para aqueles momentos tão sagrados.
Os pequenos desgastes geram grandes desentendimentos e o
acúmulo dos conflitos resulta em grandes tragédias, portanto...
ESTÁ NA HORA DE REVITALIZAR O SEU CASAMENTO!!
PROTEGENDO E DESEN VOLVENDO O SEU AMOR
Promovido pela IGREJA BATISTA DO HORTO DO YPÊ – São Paulo - SP
09 a 11.12.05 – Chegada ao hotel sexta à noite
e saída no domingo às 17h.
PREÇO POR CASAL: R$ 190,00 (parcelado em 3 ou 4 vezes) até 15.09.05
R$ 200,00 a partir de 16.09.
INSCRIÇÕES COM ROSI - 011 5512-1160 OU Sandra 011 5816-8189

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

Tópicos
CONGRESSO
Na edição anterior deste jornal fizemos a divulgação do
período em que acontecerá o VI Congresso Batista de
Fundamentalismo Bíblico em Porto Alegre RS. Houve um
equívoco com relação à data. Divulgamos que seria nos
dias 6 a 9 de fevereiro de 2006, mas a data correta é 13 a
16. Nas próximas edições daremos maiores informações
sobre os temas, preletores e custos. Por enquanto reserve
a data.

• Adultério, a loucura não acontece por acaso.
• Homem e mulher, feitos para complementar e não para competir.
• Renovação dos votos conjugais
Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma –
Pv 24.3
Pr. Edgar Rodrigues Donato – IBR Horto do Ypê – São Paulo

“Uma igreja não existe para si mesma,
mas sim para o mundo.”
(Carey)

“Orar sem fé é como tentar cortar com
uma faca cega. Muito esforço com pouco resultado.”
(James Fraser)
“Evangélicos brasileiros gastam mais com coca-cola do
que investem naquilo que dizem acreditar: Missões!”
“Uma igreja pode considerar-se (David Botelho)
missionária quando investe mais de 50%
de suas finanças em missões, pois a Bí- “O impossível é campo preferencial da
blia diz que onde está o seu tesouro ai ação de Deus: onde o homem cessa,
Deus começa!”
está seu coração.”
(Guilhermino Cunha)
(A.D)

A Bíblia e a China
A China ainda é o país mais populoso do mundo, com 1 bilhão e
300 milhões de habitantes. Para receio do restante dos países do
mundo, a Índia pretende alcançar a China em matéria de população.
Pergunta-se de onde virá o sustento de países tão populosos? A China, que é bem maior que o Brasil, abriga, além dos chineses, um
grande número de outras nacionalidades. No século passado a China
foi evangelizada por dezenas de missões, que deram muitos frutos.
Com o advento do comunismo, muitos destes cristãos convertidos
foram massacrados ou expulsos. Nos últimos 20 anos, novamente as
portas da China começaram a abrir-se. Foi possível publicar mais de
20 milhões de exemplares da Bíblia, o que está provocando uma volta
à fé crista. No momento a Bíblia é um dos livros mais populares na
China, embora cada cristão recebe o direito de poder comprar somente 2 exemplares. A primeira porção do Novo Testamento (os livros de
Mateus a Filemon), foram traduzidas para o idioma chinês ao redor de
1700. A primeira Bíblia completa foi editada em 1823 em Málaca. Atualmente a Bíblia está traduzida em cerca de 30 dialetos chineses. No
momento, um grande motivo de oração é a complexa situação política
da China, embora com um grande progresso econômico, existe o risco de uma guerra com o Taiwan, de problemas internos e de lutas próindependencia no Tibet e no Sinkiang. A evangelização do povo chinês
continua., principalmente através de Hong Kong, que recentemente
voltou ao domínio da China.
Nesta cidade existem muitos movimentos missionários. Oremos
para que na ampliação do comércio com o Brasil, a China poderá abrir
também as suas portas para missionários brasileiros.

APOIANDO IGREJAS

BATISTAS INDEPENDENTES, BÍBLICOS E REGULARES
CONTATOS
IMPRESSÃO
COMPROMISSO
EDITOR
Gráfica e Off Set O Jornal Caixa Postal 125 - 14300-000
Este periódico é BATISTAem
Pr. Carlos Alberto Moraes - MTb 35.664
Batatais-SPTelefax:
governo e doutrina, é
Assistente de Redação
Tel.: (0xx16) 3761-0749
(16) 3761-6282
Pr. Rômulo Weden Ribeiro INDEPENDENTE em operação,
e-mail:
Batatais-SP
é FUNDAMENTALISTAem posição
Digitação e Expedição
e SEPARADO por convicção. graficaojornal@netsite.com.br jornaldeapoio@yahoo.com.br
Agnes Ayres F. Moraes
Talita Fernandes

Os artigos assinados são de responsabilidade dos autores.

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

3
Pr. Antonio
Majela Pupin

Pense grande, com a mente de Deus
Última Chance
“Então Sansão clamou ao Senhor, e disse: Senhor Deus, peço-Te que
Te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de
uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus dois olhos” (Juízes 16:28).
Quando Israel estava sendo oprimido pelos filisteus, Deus levantou
Sansão para levar seu povo à vitória. Seduzido por Dalila, Sansão declaroulhe que sua força estava associada ao compromisso nazireu. Por desonra
ao acordo, Deus permitiu que ele perdesse sua força e fosse levado pelos
inimigos como prisioneiro. Ao final de sua vida, Sansão reconhece o seu
erro, e, consciente de que sua força provinha de Deus, clama por misericórdia: “...fortalece-me agora só esta vez, ó Deus...” Era a última chance de
sua vida. Com uma última dose de força concedida por Deus, Sansão teve
a vitória sobre os inimigos de Israel. Ao derrubar as duas colunas principais
do templo do deus Dagom, todos os líderes filisteus foram mortos, juntamente com Sansão. Foi de fato sua última chance dada por Deus.
Todos vivemos dias difíceis e cheios de compromissos que acabam
se sobrepondo dia após dia. Somos suscetíveis a deixar tudo para amanhã. Mas, e se hoje fosse o seu último dia aqui na terra, a sua última
chance, o que você faria?
Alguns assumiriam uma vida leviana, cometendo torpezas. Torpeza
significa aquilo que é desonesto, vergonhoso, repugnante, sórdido. Estes sairiam por ai fazendo tudo que o não tinham tido coragem para fazer
até então: depravações sexuais, saqueando comércios, atacando pessoas por pura libertinagem, desabafando toda a raiva que guardara em
relação aos seus desafetos e todas as reservas econômicas seriam
torradas. Todo respeito ou caráter conquistado seria desprezado. É comum ouvir alguns, mesmo não sabendo quanto tempo lhes resta, dizendo: “Preciso curtir um pouco a vida, por isto não tenho tempo para Deus
agora”. Jesus pergunta: “Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma?” (Mt. 16:26a). O Apóstolo Pedro falou
sobre nossa condição: “Porque toda a carne é como a erva, e toda a
glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua
flor” (1Pe. 2:24). Assim como nós, os prazeres são efêmeros, passageiros, fugazes, tanto como a beleza de uma flor. Seria esta sua maneira de
aproveitar sua última chance, levando uma vida leviana?
Um segundo grupo, mais emotivo, investiria o seu último tempo com
aqueles que ama, demonstrando o amor que nutrira em toda a vida. Os
tímidos provavelmente assumiriam suas paixões retraídas. Beijos, abraços e afagos em meio às lembranças dos bons e maus momentos
vividos, numa retrospectiva nostálgica dos amores, desencontros, vitórias e derrotas. Certa vez, alguém disse a Jesus: “Senhor, permite-me
que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me, e deixa os mortos sepultarem os seus mortos (Mt. 8:21-22).
Jesus não era contra a vida no contexto familiar, mas advertia sobre
aqueles que estavam tão ligados aos familiares que não se entregavam
ao Senhor. Aquele discípulo, na verdade, queria esperar por anos até
que seu pai morresse, na velhice, para depois passar a seguir a Cristo.
Em outro momento, Jesus alertou: “Quem ama o pai ou a mãe mais do
que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho ou a filha mais do
que a mim não é digno de mim” (Mt. 10:37). Ele ensinava sobre a necessária decisão de colocar o amor a Deus em primeiro lugar. Se esta
fosse sua última chance, seria com os seus familiares e amigos que
você gastaria o seu tempo restante?
Um terceiro grupo, mais religioso, tentaria abafar seus erros, compensando toda a vida religiosa negligente através de atos de generosidade, doando bens e recursos acumulados. Seria uma tentativa de compra de espaço no coração de Deus. No entanto, nossa vida com Deus
não se constitui por meio de obras de caridade, muito embora elas
sejam importantes entre os homens. A Bíblia nos diz “Que (Deus) nos
salvou, e chamou com uma santa vocação; não segundo as nossas obras,
mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo
Jesus antes dos tempos dos séculos” (2Tm 1:19). Não há como compensar negligências passadas, ainda que com generosidade extrema. Nossa qualidade de vida cristã se constrói dia após dia. Ainda assim, os
menos afortunados correriam para as igrejas em busca do perdão divino, confessando pecados e faltas, mais pelo desespero e remorso que
por arrependimento sincero. Promessas seriam assumidas e novas
oportunidades seriam clamadas. Esaú se arrependeu de seus erros,
mas já era tarde. “não achou lugar de arrependimento, ainda que com
lágrimas o buscou” (Hb 12:17). Alguns planejam deixar para última hora
uma decisão a respeito de Deus que precisa ser tomada hoje. Um dia,
será tarde demais. Seria esta a maneira que você aproveitaria sua última chance, tentando compensar sua vida religiosa negligente?
O quarto e último grupo, mais consciente, se renderia ao Senhor,
aproveitando a última chance para sondar o coração: “Sonda-me, ó Deus,
e conhece o meu coração” (Sl 139:23-24). Reconheceria legitimamente
os pecados e ofensas, pedindo o perdão dos ofendidos e o perdão
divino, com sinceridade e humilhação, num arrependimento completo,
clamando pela misericórdia divina. Seria a última chance para rever a
conduta espiritual, visando apresentar-se diante de Deus com um coração puro. Além disto, o verdadeiro servo do Senhor estaria pronto para
servi-LO até o último momento, reconhecendo o seu papel no corpo de
Cristo e, mesmo sendo aquela sua última chance, faria todo o seu melhor para o Senhor. Sairia pelas ruas, bradando o nome de Cristo,
evangelizando todos os conhecidos e desconhecidos que encontrasse.
Folhetos seriam deixados em todos os bancos de praça, telefones públicos, jogando-os até mesmo do alto dos prédios. Enquanto caminharia pelas ruas, no intervalo de cada pessoa evangelizada, glorificaria ao
Senhor de todo o coração. “Bem-aventurado aquele servo que o seu
senhor, quando vier, achar servindo assim” (Mt. 24:46). Seria assim
que você aproveitaria sua última chance?
Sansão sabia que aquela seria sua última chance, ainda que morrendo a seguir. Antes, clamou ao Senhor: “...fortalece-me agora só esta vez,
ó Deus...”. E Deus lhe concedeu forças para ser um vencedor. Devemos
igualmente viver cada dia como se fosse o último. Se hoje fosse o seu
último dia, sua última chance, como você a utilizaria? Renda-se ao Senhor
e viva cada dia que te resta glorificando o nome Dele. Última chance....
O colunista é pastor em São Bernardo do Campo-SP.
Bacharel em Direito e Letras

Nós pastores somos medidos por
aquilo que realizamos a frente de nossas
igrejas. Há grupos religiosos organizados em que várias exigências, do ponto
de vista intelectual, são colocadas sobre
os ombros de candidatos ao ministério,
bem como para o desenvolvimento das
atividades pastorais. É muito bom que tenhamos em nosso meio mestres em teologia, alguns formados nas melhores escolas existentes em nossos dias, estes
tornam uma bênção para aqueles que não
tiveram as mesmas oportunidades. É bom,
também, que existam grandes igrejas com
belíssimos templos e um grande número
de membros, especialmente quando estas apóiam a implantação de novas igrejas. Na verdade, só é possível conquistar
grandes coisas se as buscarmos. Só buscaremos aquilo que está em nossos pensamentos.
Porém, ao longo da história, encontramos servos de Deus e povos que pensaram em grandes coisas e as buscaram
para si. Em Babel, (Gen. 11:1-9), encontramos homens se reunindo para construir uma grande obra e um grande objetivo, -alcançar o céus através de uma torre. O trabalho foi intenso e a obra cresceu rapidamente. Porém, não pôde ser
concluída por quê estava dentro do propósito e da vontade de Deus. Ao final,
aquilo que parecia ser uma grande idéia
terminou em uma tremenda confusão em
separação das pessoas, surgindo assim,
grande variedade de línguas.
Já em Gênesis 5:29 a 6:22, Noé, obedecendo à ordem de Deus, construiu uma
grande arca onde não havia rios. Foram
cento e vinte anos trabalhando e pregando o arrependimento entre os moradores
de sua cidade. Sua dedicação serviu de
chacotas para muitos. Sua mensagem foi
rejeitada por quase todos. E, ao final, apenas familiares de Noé entraram, junto com
animais, no grande barco. A obra, que
parecia fora do contexto para a época,
foi a providencia de Deus para a preservação da humanidade. Deus usou Noé e
sua obediência para abençoar o homem
contemporâneo.
Quando Jesus veio a este mundo,
encontrou homens que pensavam grande. Eram líderes religiosos conhecedores profundos da Palavra de Deus.
Fariseus, Saduceus e sacerdotes do tem-

plo cuidavam do culto e do grande templo
existente em Jerusalém. Graças à dedicação de todos, era grande o zelo quanto aos preceitos da Lei e a realização dos
sacrifícios necessários para a purificação dos pecados de toda a descendência de Abraão. Durante o ministério de
Jesus, estes mesmos grupos, tornaramse adversários ferrenhos de Cristo. Tentaram, em várias oportunidades, armar
ciladas contra Jesus. Buscaram o tempo
todo confundir as multidões que O seguiam. Terminaram por comprar Judas para
que este entregasse o seu Mestre, exigindo de Pilatos a Sua crucificação.
Jesus, pensou grande, e esvaziouse de suas prerrogativas divinas, assumindo a condição de homem, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Graças à obediência ao mandado do Pai, Jesus venceu a morte, ao terceiro dia retomou sua vida de forma triunfal, providenciando, com este gesto, a salvação para
todo aquele que crê.
Saulo, também foi um fiel servidor do
Exército Romano. Zeloso e capacitado,
buscou cumprir todas as ordens que chegaram às suas mãos. Religioso que era,
usou de sua influencia para acabar com
todas as pessoas contrárias às suas
convicções. Buscava com isso agradar
a Deus. Conseguindo, assim, a morte de
Estevão e de tantos outros servos de
Cristo.
Convertido ao evangelho, feito nova
criatura, o mesmo homem continuou pensando grande. Adotando o nome de Paulo, tornou-se o maior pregador do evangelho de todos os tempos, levou as boas
novas de salvação a várias cidades, implantando várias igrejas. Em meio à perseguições, Paulo escreveu várias cartas
às igrejas, cartas essas que nos abençoam até os dias de hoje.
Pensando grande, homens vêm, ao
longo da história do cristianismo, organizado grandes igrejas e grandes denominações religiosas. Pensando grande, alguns líderes destes grupos têm buscado
construir grandes templos para encher
os olhos de “crentes” e demais pessoas
de suas comunidades. Pensando grande, um destes tornou-se um grande líder.
Foi presidente de sua denominação por
várias vezes. Certa feita elegeu-se presidente do organismo mundial de seu gru-

po. Como presidente, esteve com o Papa
discutindo sobre formas para evangelizar
nações muçulmanas. Tomou a decisão de
construir a maior “catedral” evangélica do
Brasil e, graças à sua influência, conseguiu que um dos melhores arquitetos de
todos os tempos fizesse a planta da portentosa obra. Promessas de financiamentos de bancos instalados em paraísos fiscais, pareceu-lhe o melhor caminho para
levar a cabo a sua intenção. Os olhos de
muitos estavam voltados para aquela
grande obra. Passaram se dias e anos,
aqueles companheiros que “abriram as
portas em paraísos fiscais”, ao invés de
empréstimo, levaram uma alta soma em
dinheiro que foram depositados em suas
mãos. Este fato mergulhou a igreja, por
ele liderada, em um caos profundo. Tal
pastor poderia estar gozando uma aposentadoria tranqüila. O intento do seu coração, trouxe-lhe angustia. O mesmo está
se explicando à igreja, denominação e à
justiça.
Há em nossos dias, também, líderes
de igrejas locais que estão pensando grande. Homens que, orientados por Deus,
estão levando a mensagem do evangelho em suas cidades e comunidades próximas. Muitos estão pregando aos nativos, aos povos isolados e em pequenas
cidades. Servos que entenderam bem a
ordem do Mestre e, não estão à procura
de tesouros para esta vida. Não buscam
riquezas nem para si e nem para suas
igrejas. Não andam com malas de dinheiro nem têm contas bancárias com gordos
saldos. Pessoas estas que são semeadoras –pessoas que espalham a semente da salvação em Cristo Jesus, pessoas
permitem a Deus ajuntar no corpo de Cristo aqueles que recebem de bom grado a
Sua Palavra. Servos que estão vendo o
mundo com o olhar de Deus. Servos que
entendem bem à sua ordem de seu Mestre: “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura...” Mat. 28:19.
E você está pensando grande? Espero que sim. Espero, ainda, que o seu
grande pensar esteja dentro da vontade
de Deus para a sua vida, para sua igreja
e para a obra de Deus.
Vanderley Borges
Pastor da Igreja Batista Boas Novas
– Sales Oliveira SP.

Os Batistas estão sendo traídos!
Paulo C. Pimentel, pastor batista desde 1984, fundador do CPR e editor do
jornal Desafio das Seitas, juntamente
com Mary Schultze, que foi católica por
48 anos e é grande defensora do evangelho de Jesus Cristo, juntaram documentos e informações que mostram claramente que os batistas estão sendo traídos
por pessoas do seu próprio meio.
Segundo levantamento feito pelos
dois, tem havido encontros entre batistas
e católicos desde 1984. Com certeza isso
tem contribuído para o crescente liberalismo e carismatismo dentro de grande
parte das igrejas batistas. O ecumenismo
tem avançado para muito além do que
pode imaginar a grande maioria dos batistas.
A própria Aliança Batista Mundial que

congrega batistas de diversos países de
todos os continentes, declara em documento divulgado na Internet que batistas
e católicos se reuniram em 2001 em
Buenos Aires, Argentina com representantes batistas da Argentina, Austrália,
Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, EUA e
Venezuela. O lado católico, tinha representantes da Argentina, Brasil, Chile,
Equador e Vaticano. Dentre os pastores
batistas estavam Fausto Aguiar de
Vasconcelos, da PIB do Rio de Janeiro,
presidente da UBLA- União Batista Latino-Americana e da Convenção Batista
Brasileira, e Nilson do Amaral Fanini,
ex-presidente da Aliança Batista Mundial. Outros encontros recentes foram realizados em Roma (2000 e 2003) e Washington (2004).
O passo decisivo desse
ecumenismo aconteceu quando da
assinatura de um documento datado de 23 de julho de 1988 sob o
título: “Convocação Para Testemunhar de Cristo no Mundo de Hoje”.
Os batistas que assinaram tal documento juntamente com os católicos, traíram a fé cristã, pois se comprometeram
a
parar
a
evangelização dos católicos comungantes, aceitando-os como irmãos de fé! Esse documento está
disponível na página do CPR,
www.desafiodasseitas.org.br.
Leia-o para ver se consegue não
se indignar.
O pastor Paulo C. Pimentel confessou que chorou de indignação
ao ler na página oficial da Aliança
Batista Mundial (www.bwanet.org) o ocorrido por ocasião
da morte do papa da religião católica, João Paulo II em abril deste ano.
O site revelava que pastores que
se identificam como batistas, liga-

Billy Kin
dos à ABM, se prostraram perante o cadáver de João Paulo II.
Quais os “batistas” que participaram
daquele espetáculo vergonhoso? Nada
menos que Billy Jang Hwan Kin,
coreano, Presidente da Aliança Batista
Mundial; Dentron Lotz, norte-americano, Secretário Geral da mesma organização. Tony Cupit, Diretor da Divisão de
Evangelismo, Educação e Pesquisa da
ABM sucedido em julho último por Fausto
Aguiar de Vasconcelos, brasileiro; David
Coffey, novo presidente da ABM
empossado em julho de 2005 e Tony
Peck, Secretário Geral da Federação
Batista Européia.
Todos os batistas que estão em igrejas ligadas à Aliança Batista Mundial através de suas associações, comunhões e
convenções e federações, estão diretamente apoiando e sustentando essa traição ao evangelho!
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O dinheiro tá
contaminado?
Falar de dinheiro na igreja especialmente nesses dias
não é tarefa fácil para nenhum pastor. Estou ensinando o
livro de Neemias, expositiva e seqüencialmente há mais
de dois anos. Finalmente cheguei ao último capítulo. Entre
outros assuntos, trata do Sustento da Casa de Deus. Se
você estivesse no meu lugar como falaria? As pessoas
estão desacreditadas, irritadas, desesperançadas, elas
se sentem traídas, manipuladas e enganadas.
Não é para menos, encontra-se dinheiro nas malas,
nas peças íntimas, nos aviões, nas gravações de fraudes. Depois vem a sonegação da Daslu... Até o nome de
uma igreja esteve envolvido na primeira quinzena de julho, carregando tanto dinheiro que assistimos ao jornal e
não conseguimos acreditar que seja verdade. E se no
Brasil encontra-se papel moeda, em Londres, encontramse bombas nas mochilas e no Iraque os homens-bombas suicidam-se e matam criancinhas...
Corremos o risco de ficar tão contaminados, tão
neurotizados, tão traumatizados que chutamos o balde e
não confiamos mais nas autoridades civis, religiosas e
militares. Onde já se viu? A corrupção está lá no Planalto
entre aqueles que ganham mensalões ou entre aqueles
que se vendem por mensalinhos aqui na Planície (da pirâmide social). O mais incrível, as pessoas não são punidas
exemplarmente, quando afastam-nas dos cargos. É óbvio,
onde há ser humano existe corrupção, roubo, mentira, traição, decepção, morte, mentira e por ai vai...
Já onde há submissão a Deus, há luz, há esperança,
há transparência, há mudança de vida, há perdão, há sinceridade, há tropeços; no entanto, também há arrependimento e transformações. A grande virtude da Igreja é a
pureza. E por falar em pureza, precisamos muito da mentalidade limpa de Tito 1.15: Todas as coisas são puras
para os puros; todavia, para os impuros e descrentes, nada
é puro. Porque, tanto a mente como a consciência deles
estão corrompidos. Complementando: o contexto trata dos
falsos mestres.
Infelizmente nossa mente pode ficar tão contaminada
que vemos sujeira em tudo e em função disso, deixamos
de acreditar nas coisas boas. Por causa de uns maus
policiais, rotulamos toda a corporação; por causa de
médicos infratores, atacamos a classe médica inteira;
por causa de mecânicos enganadores, achamos que todos os mecânicos são ladrões; por causa de advogados sem ética, pensamos que toda a categoria é de
pilantra; por causa de políticos corruptos, achamos que
todos os políticos são iguais; por causa de professores
desmotivados, desrespeitamos os bons profissionais...
Por causa de pastores exploradores, concluímos que
todos os líderes religiosos são iguais...
Veja só o comentário na revista Ultimato: Há igrejas e
pastores encorajando, com sucesso, os fiéis a entregarem ofertas polpudas, prometendo-lhes as tais chuvas de
bênçãos (materiais). Alguns dos ofertantes não conseguem nem sequer esconder a negociata que estão realizando com Deus. No auge da euforia, há quem doe todos
os seus bens, ou quase todos, não por causa daquela
devoção intensa e altruísta da viúva pobre que depositou
no gazofilácio dois leptos (pequenas moedas de cobre
quase sem valor), mas para poder escapar de uma falência, de uma doença terminal, de uma separação conjugal
ou para abrir uma nova empresa e adquirir mais e mais
bens de consumo. Essa capacidade maligna de transformar a arte de dar em a arte de receber está profanando e tornando antipática a palavra dízimo, de origem santa.
Nº 295 julho-agosto de 2005.
Precisamos lembrar sempre, dinheiro não é contaminado, é objeto neutro. Quer dizer a sujeira é bacteriológica,
por isso lavamos as mãos após usá-lo. Contaminado
mesmo é o Homem quando se apega ao capital e se
vende pela ganância, pelo enriquecimento ilícito, pela apropriação indevida do alheio. Vamos clamar a Deus por misericórdia e purificar nossos corações. Não vamos deixar que
o pecado dos outros nos leve a ser omissos e impuros na
contribuição para o Reino de Deus.
Por que ganhamos dinheiro??
a) Para contribuir na obra de Deus
b) Para sustentar a família
c) Para ajudar os necessitados.
d) Para administrar sabiamente o excedente.
Tudo que somos, tudo que temos pertence ao Senhor
e não a nós mesmos. Vamos ser fiéis e leais Áquele que
nos sustenta!
O colunista é pastor da Igreja Batista no
Horto do Ypê – São Paulo – SP.
Bacharel em Teologia e Licenciado em Letras.

O irmão José Rocha e sua
esposa Sueli estão agradecendo a Deus e a todos que
estiveram orando pela recuperação do seu filho, Jonatas
que tem agora 13 anos de idade. Deus operou o milagre de
preservar sua vida
Jonatas e outro garoto de
sete anos foram atropelados
por um caminhão no dia 25 de
fevereiro de 2005 quando desciam uma rua numa bicicleta.
O acidente foi de tamanha gravidade que os dois garotos foram lançados longe. Jonatas
fraturou a mandíbula, e as
duas clavículas, e o braço esquerdo, em vários lugares.
Além disso, perdeu tanto sangue que, ao chegar no hospital sua pressão era zero.
A televisão fez uma matéria sobre o acidente. A polícia
militar e depois os bombeiros

socorreram os dois garotos.
Um helicóptero águia da policia militar foi acionado e levou os dois para o Hospital
das Clínicas. O outro garoto,
Luiz Carlos, sofreu até uma
parada cardíaca, mas graças
a Deus voltou para casa no
dia seguinte.
No hospital, com morte
cerebral, Jonatas foi submetido a vários exames e permaneceu em coma induzido
por dez dias. No início as indicações eram negativas. O casal José e Sueli Rocha sentia
que perderiam o filho. Para os
policiais que o socorreram e
outros que presenciaram o
acidente, não havia mais volta.
Mas os Rochas permaneceram firmes na ROCHA,
pois sabiam que para Deus
nada é impossível. Esta-

vam em oração e na certeza de que muitos outros
também intercediam pelo
Jonatas.
Depois de dez dias na UTI,
o garoto foi para um quarto e
recebeu alta no décimo oitavo
dia. Sofreu múltiplas cirurgias no tórax, no rosto, no braço. Mas Deus o preservou e,
ao que tudo indica, terá uma
vida normal, saúde perfeita e
sem seqüelas permanentes.
A última parte do tratamento é
a bucal. Jonatas perdeu quase todos os dentes e precisa
fazer implantes.
O Pr. Will Foran que nos
enviou esta notícia conhece
bem a família Rocha e testemunha da sua fidelidade a
Deus. O irmão José Rocha é
diácono da Igreja Batista Bíblica de Parque Santa Teresa,
Carapicuíba-SP. Para maio-

Jonatas, no primeiro dia indo
à Igreja, depois do acidente.
res informações telefones
(11) 3691-6051 ou Pr. Will
Foran (11) 4162-4374.

Igreja Batista Regular de Mucuripe
Organizada em 19 de dezembro de 1934 no bairro do
Mucuripe, próximo à BeiraMar, ao Cais do Porto, à feira
do peixe e camarão, de restaurantes e hotéis que recebem turistas do Brasil e do
mundo, também próxima ao
centro da capital cearense
num local privilegiado pelo
transporte urbano.
Durante os anos de 1934
até 1948 a Igreja se reunia em
casas de irmãos e templos
provisórios. Já foi situada à Av.
Beira-Mar, à Rua Alto Alegre,
onde passou a Via Ferroviária, também à Rua da
Gameleira, à Rua Boa Vista e
ainda à Rua Santana, onde
fica hoje uma Via Expressa.
Finalmente foi construído seu
confortável templo à Rua
Córrego das Flores, 73, sendo reorganizada em 10 de ju-

lho de 1948.
Seus primeiros oficiais diáconos foram:
Francisco Alencar,
Luiz Almeida, Pedro
Lima, que ainda vive,
e Sabino Pires. Dos
21 membros fundadores, 19 já partiram
para o Senhor e os
dois que ainda continuam conosco são:
Pedro Lima e Cira de Sousa.
A Igreja Batista Regular de
Mucuripe foi também a primeira igreja batista regular de
Fortaleza e cooperou com a
formação de várias outras
igrejas, dentre elas, a do Conjunto Alvorada, a do Conjunto
Ceará, a do Conjunto Palmeira e ainda as IBR’s em
Beberibe e em Cascavel.
Atualmente possui 120
membros e uma freqüência

média de 180 pessoas nos
cultos de adoração aos domingos à noite. O seu 13o e
atual pastor é o Pr. José
Moraes e sua esposa é a
Sra. Rita Brito. O atual conselho diaconal é composto
por Benedito Filomeno,
Carlos Gurgel, Denílson
Andrade, Jonas Januário,
Josué Januário e Maurílio
Almeida.
A IBRMucuripe tem ain-

da grandes desafios
com os projetos nas áreas de evangelismo, missões, idosos, jovens,
adolescentes, infantil,
OANSE, assistência social e etc. Estando situada entre duas situações:
de um lado, a Av. BeiraMar, com seus hotéis de
luxo e o turismo dos ricos; e do outro lado muitas favelas e tantas necessidades; O desafio da Igreja é trabalhar essas duas
realidades. O Pr. Moraes
tem muitos planos e projetos, mas precisa de apoio
e recursos. Com pessoas
qualificadas nas mais diversas áreas da vida social, estamos fazendo, mas
ainda timidamente, portanto, amados irmãos, orem
por este ministério.

Preparo de Pastores
O Pr. Moisés Moura liderou
a Igreja Batista Regular do
Horto do Ypê em São Paulo,
capital durante 16 anos. Nesse mesmo período desenvolveu um ministério de ajuda à
Igreja Chinesa Tai An, ensinando a Palavra de Deus para
um grupo de universitários e
profissionais durante dez
anos. Lecionou no Seminário
Batista Regular de São Paulo
ajudando a criar o curso SETA.
Em meio a todos aqueles
ministérios, o Senhor abriulhe a porta para fazer o
Mestrado em Teologia no Seminário de Dallas nos Estados Unidos. Foi um período
de crescimento e ampliação

da visão ministerial.
Agora, na reta final, último
período do mestrado, instruído pelo Senhor, Pr. Moisés já
definiu seu ministério. Desde
que foi para Dallas, o Senhor
tem mostrado ao seu servo a
grande necessidade mundial
em relação à falta de pastores para as igrejas.
Pastor Moisés constatou
nesse período, que o Brasil
está muito bem, comparado
com países da Europa, da África e com a China, onde
pouquíssimas igrejas têm líderes preparados. Diante de
tão grande necessidade, tendo um coração de pastor e
excelente treinamento teoló-

A Nova Geração de
Folhetos Evangelísticos
Produzir folhetos que visem a propagação do evangelho será sempre o nosso
compromisso. Folhetos que
sejam verdadeiros instrumentos de evangelismo e
fonte de transformação de
vidas.
Contatos: Editora Elim Rua Alain da Luz, 57
23.080-150 - Rio de
Janeiro-RJ Fone/Fax (21) 2415-7923
www.editoraelim.com.br
falecon@editoraelim.com.br

Família Moura: Moisés, Luzimar, Júlia, Moisés Júnior e Mateus
gico, Pr. Moisés se dispôs diante do Senhor para serví-lo
treinando líderes para os lugares mais necessitados.
Assim, a convite do Pr. Allan
Cuthbert, Pr. Moisés vai trabalhar no ministério Horizon
University que faz parte da missão ABWE, liderando o setor de
português da Horizon, treinando líderes nos países de fala

portuguesa, incluindo Brasil,
Portugal, Moçambique e Angola entre outros.
Para dar início aos trabalhos, Pr. Moisés passa a fazer
parte do quadro de missionários da ABWE onde receberá
treinamento específico antes
de iniciar os trabalhos e levantar o sustento. Contatos:
moisesmoura@yahoo.com
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Eis Aí os Sinais!
Os sinais que apontam o retorno de
Cristo, “mais se mostram cada vez” conforme nos lembra o hino 112 do Cantor
Cristão. Vejamos: Angústia e perplexidade entre as nações. Este sinal se mostra bem patente e podemos vê-los claramente, tendo como base Lucas 21: 25,
26. “Haverá sinais no Sol, na Lua e nas
estrelas; sobre a terra, angústia entre
as nações em perplexidade por causa
do bramido do mar e das ondas; haverá
homens que desmaiarão de terror e pela
expectativa das coisas que sobrevirão
ao mundo; pois os poderes dos céus
serão abalados”.
Além da angústia entre as nações por
causa do bramido do mar e das ondas,
temos sinais no Sol, na Lua e nas estrelas e homens desmaiando de terror.
Acabo de escrever um livrete que
trata desses sinais do Sol e da angústia
entre as nações, intitulado: “Terror na
Terra / Gemidos no Sol”. Está para sair.
Observem que depois da palavra “terror” vem a conjunção “e” (Atualizada):
“E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo.”
Isto significa que ao lances do terror
deixarão as pessoas na expectativa de
outros acontecimentos assustadores. Literalmente está acontecendo isto hoje depois da TSUNAMI, em dezembro de 2004.
O recente terremoto no Chile, agora em
junho de 2005, levou muita gente a fugir de
medo de uma possível Tsunami. Outros
fatos semelhantes ocorreram, depois da
onda gigante. Jesus falou também de terremotos embutidos nesses sinais que anunciam a Sua segunda vinda (Lc. 21:11).
Notem que, além de terremotos, Jesus acrescenta ai em Lucas 21:11, “fomes” e “coisas espantosas”. Soa fatos
que cobrem o mundo inteiro, basta assistir aos noticiários da mídia e constatálos. Quando um noivo mata a sua noiva
em plena Lua de Mel; e filhos matam seus
pais e pais matam seus filhos, a lembrança
do que falou Jesus sobre estes fatos
escatológicos pode nos ajudar a ver a
emergência dessas “coisas espantosas”.
Relembrem o que Ele disse dessa tirania
acima aludida (Mt. 10:21)
No cenário mundial acontecem os
espantos. E quando Jesus fala dos dias
que antecederão à Sua Segunda Vinda,
ele ilustra com os dias de Noé e com os
dias de Ló, em Sodoma e Gomorra (Lc.
17:26). Além desta preocupação apenas
com as coisas desta vida, que havia mais
nos dias de Noé? Não faz mal lembrar
Gênesis 6:11 e 12.
Pela mesma razão, Ele falou dos dias
de Ló sobre Sodoma e Gomorra. A gota
d’agua que fez transbordar o cálice da ira

e do juízo de Deus sobre aquelas cidades
e outras ali perto, foi o homossexualismo.
Leiam o fato no capítulo 19 de Gênesis.
Vejam que os homens daquelas cidades já
não tinham mais atração por mulheres, e,
julgando que os anjos, que Deus enviara
para salvar a Ló e destruir Sodoma e
Gomorra, pareciam homens, arremessaram-se contra Ló para abusarem deles.
Foi a gota d’água! E disse Jesus: “Choveu
fogo e enxofre do Céu e os consumiu a
todos” (Lc 17: 29).
Nos dias de Noé – violência e
corrupção generalizadas; nos dias de
Sodoma e Gomorra aberrações sexuais
generalizadas – Pederastia, pedofilia,
lesbianismo, etc... Foi a gota d’água! E hoje?
É so lembrar da marcha do “orgulho gay”
que acontece de vez em quando. Recentemente – em 2005 – aconteceu em São
Paulo, capital, sob a aprovação mundial.
De todos os cantos do mundo vieram turistas apreciar a coisa espantosa, e a multidão aplaudia aquele espetáculo que Deus
chama de torpeza (Rm 1:27). Entregues a
uma disposição mental reprovável, é-lhes
impossível deixar de praticar coisas inconvenientes ou abomináveis (Rm 1:26). A
ordem de Jesus de levantarmos a cabeça
para enxergar que a nossa redenção está
próxima resulta na afirmação de nossa
bendita esperança. O dia de nossa reunião com Cristo não é uma quimera, mas
um fato que não da mais ara negar. Meditar
em Lc. 21:25-28 pode aumentar muito a
nossa fé e o nosso regozijo.
Há um sinal, hoje, grandemente espantoso – o Ecumenismo ou a tentativa
de unir a luz com as trevas. A “igreja” do
Anticristo vai se formando com incrível
rapidez. “Repugnante” seria o adjetivo
certo para reagirmos diante do quadro
mostrado, pelo “Jornal de Apoio”, de junho de 2005? Tanto a televisão como os
jornais ao redor do mundo mostraram o
escândalo: “O Presidente Norte Americano George W. Bush, o ex-presidente
George Bush, seu pai; sua esposa, Bill
Clinton e a secretário de Estado
Condoleezza Rice ajoelhados em frente
ao cadáver do papa da religião católica
Karol Jozef Wojtyla!
A união das religiões é fato humanamente irreversível. E como as trevas tem comunhão com as trevas, já estão
ecumenicamente unidas. O mesmo Jornal de
Apoio cita: “catolicismo romano, anglicanos,
evangélicos liberais, antroposofia,
condomblé, Legião da Boa Vontade, Hare
Krisna, induísmo, islamismo, Kardecismo,
Maçonaria, Budismo, Igreja Messiânica, Rosa
Cruz, Santo Daime, Sufismo, Xamanismo,
entre outros”. E cita ainda uma clara ameaça
do bispo episcopal Wiliam Swing: “Se as

Relatório de Atividades do
Diretor de Missões da AMI
03/04/05
Primeira Igreja Batista Bíblica
Pr. Marcos Freire
Curitiba PR

10-12/06/05
Igreja Batista Independente
Pr.José Ênio Darini
Altinópolis-SP

04-07/04/05
B.B.N.Internacional
Curitiba-PR

19/06/05
Igreja Batista Bíblica V.S.Jorge
Pr.Walace S. Juliare
Guarulhos-SP

10-07/04/05
Templo Batista Maranata
Pr. Rômulo Weden Ribeiro
Londrina-PR

25-26/06/05
Primeira Igreja Batista Regular
Pr.Luciano Martins
Campinas-SP

16-17/04/05
Igreja Batista Bíblica
Pr. João Vasconcelos
Barretos-SP

17/07/05
Igreja Batista Independente
Pr.Almir Nunes
Morro Agudo-SP

18-22/04/05
Associação Batista Regular
Caraguatatuba-SP

23-24/07/05
Primeira Igreja Batista
Pr.Valdir Sousa
Cornélio Procópio-PR

29/04 a 01/05/05
Igreja Batista Independente
Mauro Régis da Silva
Batatais-SP

07-08/05/05
Igreja Batista de Piracicaba
Pr.Edivaldo G. de Souza
Piracicaba-SP

21-22/ 05/05
Primeira Igreja Batista
Pr. Manoel A Souza
São Sebastião do Paraíso- MG

29/05/05
Igreja Batista Regular Jd. Tremembé
Pr.Wagner Amaral
São Paulo-SP

Este relatório não incluiu os trabalhos internos da missão,
nem as aulas ministradas em seminários.
Contatos (16) 3761-0749 - E-mail:calmo@netsite.com.br

Pr. Gerson Rocha

“A Carnalidade Impede o
Crescimento da Igreja”

nações do mundo inteiro podem se juntar
para buscar a paz, por que as religiões não
podem fazer o mesmo?”
Acho que este Senhor Swing deveria saber que as religiões do mundo já
estão ajudando a buscar a paz, e deveria
saber que as pessoas salvas por Jesus
não estão buscando a paz das nações,
porque tem a paz de Cristo. E tem anunciado esta paz há mais de 2 mil anos entre
as nações, e ela resulta da reconciliação
do homem com Deus através de Jesus
Cristo. E, que, rejeitada esta paz, a paz
das nações não só é falsa como também
uma oportunidade de os homens procederem como nos dias de Noé os quais
usaram a sua paz para promoverem a
violência e a corrupção generalizadas! E,
ainda, que fizeram o povo de Sodoma e
Gomorra com a paz das nações?
Invereteram tudo o que Deus estabeleceu para a existência e segurança das
famílias e introduziram o homossexualismo
– pederastia, lesbianismo e aberrações
outras. E como homem com homem e mulher com mulher não geram, um genocídio
mundial em potência está garantido, se
Deus não intervier como o fez nos dias
de Noé e de Ló.
Tenho diante de mim o jornal “A Folha
Cirstã”, de abril de 2005, que fala da Comunidade Européia. Em geral, os crentes
fundamentalistas admitem que esta comunidade, eu está unindo toda a Europa,
seja o Império Romano Redivivo sob cuja
liderança estará o Anticristo, e ela tem
tudo para ser esse império Romano. O
jornal citado, em artigo de primeira página
com letras garrafais, intitula o assunto:
“ANTICRISTO: COMUNIDADE EUROPÉIA
JÁ BUSCA LÍDER ÚNICO”. E, de início,
comenta: “A comunidade Européia já experimenta uma unidade monetária, com
exceção da Inglaterra e Suíça, e também
de fronteiras... mas falta um líder político
que possa unir um preparo pra o
surgimento de um futuro líder mundial que
domine a política econômica mundial e s
insurja contra o verdadeiro Deus e Jesus
Cristo, o Messias.”
Há uma pessoa, já no mundo, que tem
fortes características do Anticristo. O tempo vai se encarregar de confirmar, ou
não, se ele é o “Homem da Iniqüidade”,
como Paulo o chama (II Ts. 2:3)
A revista “Chamada da Meia Noite”,
de junho de 2003, num artigo sobre a ONU,
declara a página 17, o que Alice Bailey,
mãe do movimento da Nova Era, disse
pelos meios ocultos: “Na “Grande Invocação” é pedida a vinda do Maitreya, que,
do ponto de vista Cristão, apresenta as
características do Anticristo.”
A Bíblia responde dizendo haver algo
e alguém que agora o detêm. Falando do
algo que detém o iníquo, Paulo diz: “E,
agora, sabeis o que o detém...” (II Ts. 2:6).
E se referindo a Alguém que está impedindo a entrada do Anticristo no mundo, o
apóstolo diz: “O mistério da iniqüidade...
aguarda somente que seja afasta aquele
que agora o detém. Para indicar esse
“algo o detém” o apóstolo usa “Tò
katékon” “o que, aquilo que” o de´tem (é
uma palavra neutra). E para indicar esse
“Alguém que o detém” ele usa a mesma
palavra, mas na forma pessoal”: “Hò
katekwn”. A presença da igreja e o Espírito Santo estão impedindo a entrada do
Anticristo no mundo. Nestes dias, percebo que os salvos (a igreja) estão abrindo
os ouvidos para o diálogo de Apocalipse
22:17 e 20: “O Espírito e a noiva dizem:
Vem! Aquele que ouve, diga: Vem! Aquele
que dá testemunho destas coisas diz:
Certamente, venho sem demora. Amém!
Vem, Senhor Jesus!”

É assim que o apóstolo Paulo começa o capítulo 3 da 1ª carta aos Coríntios.
Após falar sobre a necessidade da unidade da igreja em torno da pregação da cruz
de Cristo, proclamada através de um pregador usado pelo Espírito de Deus que
revela Sua Palavra à igreja. Nos será apresentada a causa das divisões na igreja.
Sua conclusão é que: “A carnalidade impede que a igreja proceda
espiritualmente (com maturidade)”. Aqueles irmãos estavam dentro de um
círculo espiritual mas agiam como se a igreja fosse igual a uma reunião política ou
social. Ao ler 1 Co 3.1-9, encontramos uma igreja muito ativa, mas ao mesmo tempo
sua melhor atividade era o pecado e a carnalidade. Agiam como se sua reunião
fosse um jogo de futebol ou uma assembléia de condominio.
Uma igreja carnal se assemelha à experiência do sapo e a água quente. Nesta
experiência, quando um sapo, é atirado numa panela com água fervendo, ele
imediatamente salta para fora como conseqüência do seu instinto de conservação! Mas depois, o mesmo sapo quando colocado numa panela de água fria
aquecida mui vagarosamente, não faz tentativas para saltar fora; ele relaxa tanto
que finalmente ferve até morrer. “O pecado e a carnalidade tem um modo sutil de
gradualmente embalar os homens num sentimento de falsa segurança. Aos
poucos, destrói o pecador por completo”.
A carnalidade pessoal e coletiva impede o crescimento espiritual tanto pessoal quanto coletivo. Para evitar esse erro é preciso vencer alguns obstáculos que
impedem o avanço da igreja:
O primeiro, trata-se da SURDEZ ESPIRITUAL (1-3) - “Não vos pude falar como
a espirituais, mas como a carnais...”. Há três classes de pessoas citadas: a)
(psichikos) - homem natural, sem espírito (2.14); b) (pneumatikos) ?? - homem
com o Espírito e espiritual; c) (sarkinos) – homem com o Espírito mas que ainda
anda como se não o tivesse. Muitos cristãos só haviam recebido o ensinamento
básico da vida cristã porque eram carnais.
Além disso, há uma diferença entre o (‘sarkinoi’ e o ‘sarkikoi’), nos versos 1
e 3. Ele enfatiza a essência do crente, i.e., um é “feito de carne” (sarkinoi)?,
alguém que por ser humano tem limitações. Mas no v.3 ele usa outro termo, que
significa ”de acordo com a carne, de mentalidade carnal ”, alguém que depois de
ser salvo e habitado pelo Espírito Santo ainda age como se não o fosse; ainda
procede como um incrédulo não discernindo as coisas do Espírito. Ele usa o tempo
presente enfatizando uma ação que estava acontecendo.
A solução para esta deficiência espiritual pode ser lida em Hebreus 5.13-14 –
“Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça,
porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela
prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem,
mas também o mal”. O contraste entre a posição do salvo e sua conduta tem o
tornado surdo para o ensino da Palavra de Deus.
O segundo obstáculo aponta para uma PARALISIA ESPIRITUAL (3b-4). “...não
sois carnais e andam segundo o homem?” A acusação é que não cresciam
porque estavam em inveja e contenda. Eles não andavam porque suas escolhas
estavam divididas. Uma prova do mundanismo da igreja é sua divisão, principalmente quando ocorre por disputas de poder. “Talvez não haja pior obstáculo para
o progresso da obra de Deus do que a disputa por posição dentro do Corpo”.
Queridos, decididamente não precisamos disso, pois a cada um de nós foi
dado pelo menos um dom (Ef 4.7), e a vocação para ministérios específicos vem
dos céus e não pode ser conquistada por brigas ou desejos humanos. O contraste entre uma igreja santificada e uma carnal é a maneira como fazem suas escolhas, principalmente, a sua liderança.
Uma solução para esta deficiência está em Efésios 5.15“Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim, como sábios...” . A prática
do pecado impede o crente de crescer na Graça e Conhecimento do filho de Deus
e conseqüentemente a igreja é bloqueada quanto ao seu avanço.
O terceiro obstáculo que impede o progresso da igreja trata-se de sua INSANIDADE ESPIRITUAL (5-7). “pois sempre que alguém fala sois de... não sois
mundanos?”. Novamente sua compreensão da verdade estava errada, pois, a
carnalidade afeta o entendimento da Palavra. Os Corintos julgavam que os apóstolos e presbíteros eram seres superiores. Além disso, achavam que eram os
apóstolos que salvavam. E por fim acreditavam que o fato da liderança trabalhar
em favor da igreja a colocaria num pedestal divino.
A refutação a estes erros levou Paulo a enfatizar sua posição como servo.
Não simplesmente um escravo (doulos), mas alguém que se dispõe a servir ás
mesas (diakonoi). No que se refere a salvação, o verso 5 afirma que crer é algo
que os salvos recebem de Deus e não de seus lideres. E conclui lembrando que
ele implantou a igreja, e Apolo foi seu pastor, mas quem fez a obra prosperar foi
Deus. – Um lavrador pode fazer quase tudo: arar a terra, lançar a melhor semente,
adubar, limpar e podar no tempo. Só não pode fazer chover.
O contraste entre uma igreja madura e uma mundana é que quando há crescimento a madura reconhece a mão de Deus, mas a mundana cria um novo ídolo. A
solução para tal insanidade é lida em João 15.4 “...permanecereis em mim, e
dareis muitos frutos...”. O povo de Deus tem que trabalhar; cumprir suas responsabilidades no reino de Deus, mas na certeza de que é “Deus quem opera em nós
tanto o querer como o realizar segundo sua boa vontade” (Fp 2.13). Respeite
seus líderes (Hb 13.17); Cuide bem de seu pastor e missionários, mas nunca nos
tenha como um ‘deus” porque nós não somos!
Há um quarto e último obstáculo, esta fala da DESFUNÇÃO ESPIRITUAL (8-9).
“...somos cooperadores, vós sois a lavoura e edifício”. A correção a estes obstáculos nos faz entender que o trabalho na obra de Deus deve ser feito em conjunto
e com o mesmo objetivo. “Trabalhar em equipe é a melhor maneira de mostrarmos que não somos imprescindíveis”. Além disso, o trabalho na obra de Deus
será recompensado segundo as obras de cada um. Se todos são cooperadores,
não importa onde ajudam, Deus os recompensará! A razão desta recompensa é
que no trabalho do Senhor cada um tem seu papel.
Os apóstolos cooperam com Deus! Os salvos são a lavoura de Deus, i.e., lugar
onde Deus está plantando sua própria vida; e edifício de Deus, i.e., local onde
Deus está construindo uma grande obra. O contraste entre uma igreja espiritual e
uma carnal está em sua capacidade de discernir os papéis de cada membro no
Corpo e faze-los trabalhar em equipe.
Para lutar contra a carnalidade que impede o crescimento da igreja verifique seu
próprio coração. Avalie se não tem ambicionado coisas ou posições que Deus não
separou para você. Veja também, seus alvos. Em que direção sua fé e certezas tem
te conduzido. Como você contribui com o avanço da obra de Deus e de sua igreja.
Não é uma tarefa fácil contribuir para o crescimento da igreja, mas o pecado
pode com facilidade atrapalhar nossa missão. Que Deus nos ajude!

Pr. Gerson Rocha
Membro da Igreja Batista
Independente - Batatais SP
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O Movimento Moderno
de “Línguas Estranhas”
Nos últimos anos, cada vez mais de forma bastante acentuada
e diversificada, está se infiltrando de várias formas no seio de
diversas denominações evangélicas históricas, uma doutrina estranha, de fundo ecumênico, dando ênfase especial à curas milagrosas, prosperidade a qualquer custo e o falar “línguas estranhas”, afirmando serem estas últimas o sinal evidente e necessário do batismo com o Espírito Santo. Essa doutrina é propagada
por movimentos interdenominacionais conhecidos pelos nomes de
“Renovação Espiritual”, “Renovação Carismática”, “Pentecostalismo”
ou “Neo-Pentecostalismo”, dentre outros, utilizando-se de todos os
meios de divulgação para difundir as suas idéias, seja promovendo
reuniões ecumênicas, seja através da imprensa falada, escrita ou
televisiva, Partindo de falsos conceitos sobre o assunto, os seus
adeptos incitam os crentes a procurarem essa experiência por
todos os meios possíveis. Em conseqüência disso, as reuniões
que promovem essa experiência são caracterizadas por um aparente e ruidoso ‘fervor espiritual’, motivado pelo desejo de participarem de novas e excitantes experiências religiosas.
Se bem que o fervor e o avivamento da nossa fé sejam qualidades recomendáveis, devemos considerar que os aparentes resultados de uma experiência espiritual não constituem a prova da sua
autenticidade divina. Todas as experiências devem ser julgadas à
luz da inerrante Palavra de Deus e não vice-versa, pois o fim não
justifica os meios. Somente a Palavra de Deus deve ser a nossa
única autoridade para julgarmos se uma experiência é de origem
divina, humana ou diabólica.
Segundo o conceito bíblico, o verdadeiro “dom de línguas” é a
faculdade sobrenatural de falar em línguas estrangeiras sem havêlas aprendido (I Cor. 14.1, 21). Consiste, portanto, em se expressar
em formas definidas de linguagem, peculiares a povos e nações
deste mundo. Convém observar que em certas edições da Bíblia
Sagrada na versão Almeida, consta a expressão imprópria ‘línguas
estranhas’ por infeliz inserção do adjetivo ‘estranhas’ feita pelos
tradutores. Nota-se, porém, que esta palavra está impressa em
tipo diferente (itálico), para significar que ela não se acha no texto
grego original. Em edições mais recentes, da mesma versão, esta
palavra foi suprimida, sendo a expressão corrigida para “outras
línguas” ( At. 2.1-13; I Cor. 12.10, 28; 14. 6-11, 18, 21).
Ao contrário, os adeptos dos citados movimentos pretendem
que o dom de línguas consiste em balbuciar desconexo de uma
espécie de palavras e som incoerentes e sentido, proferidas em
estado de êxtase espiritual, como se fossem línguas estrangeiras,
misteriosas e completamente desconhecidas pelos homens, somente inteligíveis, segundo eles, por quem esteja carismaticamente
preparado para sua interpretação.
Após minuciosos e exaustivos estudos realizados sobre gravações dessa fala atabalhoada, eruditos lingüisticos chegaram à
conclusão que ela não tem qualquer base de linguagem, pois não
apresenta nenhuma estrutura ou regra gramatical características
de um idioma. Por conseguinte, as assim-chamadas “línguas estranhas” apregoadas pelos modernos glossolalistas como sendo línguas desconhecidas, são apenas uma forma de fala extática,
formada pela emissão confusa e repetida de sílabas e sons em
estado de êxtase, porém totalmente desconexos e ininteligíveis ( I
Cor. 14.9). Muitas vezes esses fenômenos são acompanhados de
gritos, grunhidos, uivos, batidas de pé, tremores, convulsões e
outras estranhas manifestações físicas anormais e completamente
descontroladas, que também não se harmonizam com as normas
bíblicas de decência, ordem e autocontrole ( I Cor. 14.28, 30, 32,333,
40; Gl. l. 5.22-23).
Segundo a Bíblia Sagrada, os dons espirituais, inclusive o de
línguas desconhecidas, são dados por Deus espontaneamente,
“repartindo particularmente a cada um como quer” e “para o que for
útil”, segundo a Sua soberana vontade e Seus propósitos e não
segundo o desejo do homem ( I Cor. 12.7-11, 18, 28-31; Ef. 4.8, 11).
Ele dispõe os membros do corpo de Cristo – a Sua Igreja – de forma
conveniente, como Lhe apraz, dotando-os com os dons espirituais
que forem necessários para o perfeito e harmonioso funcionamento de todo o organismo ( I Cor. 12.11-13; Rm 12.4-8; Ef. 4.3-6).
A Bíblia Sagrada diz que, quando uma pessoa crê em Cristo
para a salvação, naquele mesmo momento ela é batizada no Espírito Santo ( I Cor. 12.13) e selados com o Espírito santo da promessa
( Ef. 1.13). O verdadeiro cristão tem o Espírito Santo porque creu e
foi habitado por Ele, por “se alguém não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é dele” (Rm 8.9-11). Não há nenhum período entre a
conversão e o recebimento do Espírito Santo ( I Cor. 12.3-6; Rm
6.3,4; Ef. 4.1-5; Gl. 3. 27-29; Col. 2.12). Ninguém pode aceitar a
Cristo como Salvador sem ao mesmo tempo ter o Pai e o Espírito
Santo, pois Deus não se divide (Ef. 4.4-6; 3.14-20; Mt 28.19; I João
2.23-24; 5.6, 10-12).
Não há um sinal distintivo – como o falar línguas estranhas
– para evidenciar a presença ou o batismo do Espírito santo.
Exigir evidência física é andar pela vista em vez de “pela fé”
(Gl. 3.14). Naturalmente que Deus tem o poder de fazer hoje em
Sua Igreja o que fez no passado, nos tempos apostólicos, quando a mesma estava incipiente, outorgando-lhe os dons conforme as suas necessidades. Porém Ele o fará somente quando
Lhe aprouver, de acordo com os Seus propósitos, e não segundo a vontade do homem, ainda que sinceramente convicto mas
baseado na má interpretação da Sua Palavra. Voltaremos ao
assunto, com certeza.
O colunista é pastor e evangelista, membro da PIBB
em Fortaleza-CE e ex-padre católico

21 ANOS
O Templo Batista de Cajuru SP, comemorou 21 anos de fundação nos
dias 29 a 31 de julho último realizando uma série de conferências que
teve como pregador o Pr. José Ênio Darini da IBI de Altinópolis SP. O TBC
está sem pastor, sob a coordenação do irmão Mário Donizete Baio e
tendo como interino, Pr. Marcos A Silva da IB Emanuel, São Paulo SP.
CAMINHO DE PAZ
No dia 21 de maio de 2005 o Pr. Rudi Rubi Reinheimer reiniciou o
ministério radiofônico com o Programa Caminho de Paz em uma FM
que alcança o Vale do Gravataí no Rio Grande do Sul. O horário do
programa é das 8 às 9 horas todos os sábados. Contatos: Caixa Postal
6176 – CEP 91.031-970 – Porto Alegre – RS.
OANSE
No mês de agosto o Ministério OANSE está realiando
seu congresso em três diferentes lugares: 5 a 7 em Fortaleza – CE; 19 a 21, Ribeirão
Preto – SP e 26 a 28 em
Manaus – AM. Orem por este ministério.
20º ANIVERSÁRIO
A Primeira Igreja Batista em S.S. do Paraíso MG comemorou seu
vigésimo aniversário nos dias 9 e 10 de julho último, tendo como pregador o Pr. José Ênio Darini da IBI de Altinópolis SP. Na ocasião, a igreja
inaugurou o novo piso e novos bancos. Almas foram salvas e vidas
consagradas ao Senhor, segundo informações do pr. Manoel A. Souza.
RIBEIRINHOS
O missionário Evilázio A. Souza, de Sena Madureira AC tem realizado diversos trabalhos evangelísticos, tanto nas escolas públicas, como
nas aldeias indígenas (Caxinawás) e entre os rebeirinhos do Rio Purus.
Evilázio tem o apoio de sua esposa Sebastiana e os três filhos, Lírica,
Érick e Érica. Recentemente teve o privilégio de ver os muitos frutos
colhidos através do trabalho evangelístico através do rádio pela HCJB
que distribui rádios pré-sintonizados na emissora. O trabalho de distribuição dos rádios foi feito pelo missionário da APEC, Pr. Natanael Negrão,
alcançando os ribeirinhos. O missionário Evilázio recebeu em junho,
200 rádios que serão distribuídos no verão. Além dos rádios, a Missão
Sem Fronteiras da Suíça envia o devocional Boa Semente que tam´bem
chega aos ribeirinhos da amazônia brasileira. Contatos: Rua Maranhão,
1421-CSU – CEP 69.940-000 Sena Madureira AC.
MARANATA
O Instituto Bíblico Maranata, sediado em Marilândia do Sul – PR,
está com novo telefone: (43) 3428-1375. Os demais endereços permanecem. Consulte o nosso site: www.entidades.org.br
PRESIDENTE PRUDENTE – SP
O Pr. Josué Amaral, missionário em
Presidente Prudente continua levantando sustento para dar início à implantação de uma igreja batista fundamentalista
naquela cidade. Aproveitando as férias
escolares, começou alguns contatos
com crianças do bairro onde mora e
tiveram 13 decisões em uma classe de
cinco dias. O PROJETO PIP está avançando alcançando crianças, casais e
escolas. Entre em contato e convide o
Pr. Josué para visitar sua igreja. Apóie
este ministério (18) 224-3463.
EVANGELHO DE JOÃO
A Igreja Batista da Fé em Mossoró – RN e suas congregações,
decidiram distribuir 30 mil evangelho de João neste mês de agosto. O
alvo é cobrir todos os bairros da cidade com esta porção preciosa da
Palavras de Deus.

Gafes coletadas de
boletins de igrejas
01- O pastor pregará sua mensagem de despedida na Quarta-feira.
Depois o coral cantará: “Ouve-se um júbilo de todos os povos”.
02- Vamos orar por aqueles que estão doentes e cansados
da nossa igreja.
03- Quinta-feira haverá um jantar de confraternização na igreja,
seguido por oração e meditação.
04- A mensagem de hoje se intitula “o que é inferno?”. Venha cedo para assistir ao ensaio do coral.
05- O grupo de Vigilantes do Peso se reunirá na quinta-feira no
salão de festas. Favor utilizar as portas laterais, mais largas.
06- Não deixe que a preocupação lhe tire a paz Deixe a igreja ajudar.
07- Para aqueles que têm filhos e não sabem... o berçário se encontra no segundo piso.
Material enviado por Dorian Anderson

ATENTADO CONTRA MISSIONÁRIO
Domingo, dia 3 de julho último, o missionário John Leornard
sofreu um atentado e ficou gravemente ferido. Três homens esperavam em frente à igreja em Coqueiro Seco, Maceió – AL. Quando
o pastor se aproximou e se identificou, um dos homens atirou três
vezes, ferindo-o no rosto, no maxilar, o braço e atingindo a quarta
vértebra. O Consulado Americano está acompanhando o caso,
mas ninguém sabe o motivo do atentado. A esposa do missionário,
Beverly e três filhos estão nos EUA. O Pr. John e seu filho mais
velho, Josué, estão no Brasil e sob proteção policial. Ao recebermos esta notícia, o missionário estava para ser levado aos EUA.
Orem pela família. Eles são missionários no Brasil pela Baptist Mid
Missions.
TIMOR LESTE
O Pr. Lourinaldo Araújo e família em preparo para serem enviados ao Timor Leste pela CBBN, está levantando sustento e, para
isso agendando igrejas. Enquanto se preparam, estão apoiando
uma igreja em Campo Grande – MS. Contatos: e-mail:
timorlouri@hotmail.com , telefones (62) 287-3922 ou 247-4148.
AIBRECE
Dias 21 a 24 de julho aconteceu a 55ª Assembléia das Igrejas
Batistas Regulares do Ceará sob o tema: “Aperfeiçoando os Santos”. O preletor foi o Pr. David L. Dawson, de Dallas, Texas – EUA.
O evento teve lugar no Acampamento Batista Peniel em Iguatu –
CE.
MBM
A Missão Brasileira Messiânica realizou uma
série de conferências sobre Profecias Messiânicas
na Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida em
Fortaleza – CE nos dias 11 a 15 de julho último. O
preletor foi o Pr. Yon Morato Ferreira da Costa. O
evento fez parte das comemorações, aconteceu
as conferências com o Pr. Rinaldo Belizário, da
Igreja Batista da Bíblia, de São Paulo – SP sob o
tema: “Celebrando a Família, Projeto de Deus.”
ALERTA JOVEM
O Ministério Batista Bíblico Palavra Viva, de Canoas – RS, sob
a direção do missionário Jeffrey Barker, inaugurou o Centro de
Atividades “Alerta Jovem” no dia 21 de abril de 2005, com a presença de 48 pessoas, a maioria jovens e adolescentes. O espaço
tem disponível 2 pontos de PlayStation, 2 mesas de Fla-Flu, 1 mesa
de Ping-Pong, vários jogos de Mesa, jogos de dardos e uma mesa
de ar ou “hockey” de mesa. Os equipamentos foram todos doados
e o Centro tem como objetivo suprir aos jovens crentes um ambiente seguro de recreação.

Este espaço tem o objetivo de aproximar pessoas para fins
de amizade, oração e até casamento! Já aconteceram 3
casamentos como fruto de amizade iniciada nesta coluna.
Fabrício Henrique da Silva
R. Capitão Geronimo Gomes, 45
Vila Gomes
14.540-000
Igarapava – SP
Leia Cristina P. Barbosa
R. Larangeiras do Sul, 101
Bairro Costa e Silva
89.220-190
Joinville – SC
Lidiane Vieira de Souza
R. Santa Luzia, 36 – Cruzeiros
45.040-240
Vitória da Conquista – BA
Dileire B. J. Ribeiro
R. São Judas Tadeu, 19
São Cristóvão – Aeroporto
41.500-510
Salvador – BA

Josiclei Ferreira Lobo
R. liberdade, 480
Bairro Campestre
68.795-000 - Benevides – PA
Cleiton da Sailva
Rua José do Patrocínio, 2721
14.401-199 - Franca – SP
Patrícia Gomes Pereira
R. Padre João Epifânio, 81
Centro - 63.630-000
Pedra Branca – CE
Maria Cardoso
Rua Mirassol, 117 – Jd. Brasil
69.917-405 - Rio Branco – AC
Cristiane Cruz
Rua Constelação Escorpião, 189
Interlagos - 04.858-050
São Paulo – SP
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Dinheiro – Sabendo usar, não vai faltar!
(Continuaçã da página 1)
1 Qual a forma legítima de ganhar
dinheiro?
A ordem dada em Gn 3 foi: No suor do
rosto comerás o teu pão. Significa que a
renda não é para ser obtida por meio do
jogo do Bingo, do Bicho, nem pela loteria,
propina, “mensalão” ou explorando e pagando mal os seus empregados. O trabalho
honesto é dignificado na Palavra de Deus.
Outras formas lícitas de se adquirir recursos é pela obtenção de uma doação ou de
uma herança. Neste caso, cuidado com a
atitude precipitada e ambiciosa: a posse antecipada de uma herança,
no fim não será abençoada – Pv 20.21.
2. Como administrar o dinheiro?
Certa ocasião, uma pesquisa revelou que a maioria dos membros
de uma determinada igreja não contribuía por falta de convicção ou por
falta de ensino. Por incrível que pareça, os cristãos não entregavam o
dízimo porque a situação econômica familiar estava tão desorganizada
que eles não tinham dinheiro para dar. Quando não se adora com a
renda, o orçamento fica com uma fenda. A Palavra tem muito a falar
sobre o assunto. Enquanto há por volta de 500 versículos sobre oração, há 2350 destacando finanças e bens materiais. O Dono da prata
e do ouro tem muito interesse no bom gerenciamento dos seus
adoradores.
Alguns não experimentam a provisão do Senhor nas finanças porque se tornaram vítimas de uma escravidão financeira. Alguns sintomas:
Ø Contas não pagas – Pv 27.12
Ø Atitude de ficar rico rápido – Pv 28.20
Ø A falta de um trabalho , do qual se recebe o sustento – II Ts 3.10
Ø Necessidades básicas da família não supridas.
Ø Excesso de compromisso no trabalho – Ec 4.4
Ø A falta de dedicação e compromisso ao trabalho do Senhor –
Pv 3.9-10.
Ø Consumo contumaz de supérfluos e bugigangas.
Cuidar bem do dinheiro é como obedecer as leis do trânsito, da
física e da gravidade. Quem vive desperdiçando grana, poderá comer
grama, perder a cama e até a vida de bacana. Mais uma rima: talvez
entrar em cana!
Meu querido (a), o Pai quer trazer a harmonia perdida em sua vida
e sua família por causa do mau uso do dinheiro. Disponha-se a reconhecer o Senhor tanto na graça de receber o sustento, como na
graça de compartilhar a sua renda.
Meu querido, o Pai quer trazer a harmonia perdida em sua vida e na
sua família por causa do mau uso do dinheiro. Disponha-se a reconhecer o Senhor tanto na graça de receber o sustento, como na graça de
compartilhar a sua renda. Na verdade há três tipos de pessoas:
a) Aquela que chega ao final do mês e está com o saldo negativo.
b) Aquela que chega ao final do mês e o valor da receita é igual ao
da despesa.
c) Aquela que chega ao final do mês e obtém um saldo positivo.
Deveria ser este o nosso alvo.
Então, para se obter liberdade financeira envolve um sacrifício,
uma disciplina para seguir. Aqui estão os Quatro Pilares da Vitalidade Financeira:
1. Ganhar pouco a pouco - Seja Honesto na arrecadação.
Este pensamento colide com o pensamento do ganho fácil, ganho
rápido da nossa cultura. Vivemos na era imediatista do fast-food,

celular, tudo acontece no speed, afinal
estamos on-line e não há tempo a perder. Até mesmo profissionalmente não
se valoriza mais longos anos de estudos e experiência, por exemplo, os cursos de graduação estão sendo oferecidos em apenas dois anos. Há uma febre para se ficar rico rápido balançar o
corpo, jogar futebol, mostrar as nádegas e beber cerveja. Tá legal, mas o que
diz a Bíblia? Os bens que facilmente se
ganham, esses diminuem, mas o que
ajunta à força do trabalho terá aumento – Pv 13.11.
2. Economizar – Viva com menos do que você ganha .
É necessário sermos autênticos e pararmos de impressionar as
pessoas, como disse Charles Swindoll: não precisamos ser os maiores fenômenos do mundo, basta simplesmente sermos nós mesmos.
Quantas vezes queremos mostrar um padrão de vida irreal, às custas
do cartão de crédito no vermelho? Ao invés disso, deveríamos economizar na época da fartura. Nesse sentido, cabe bem o conselho de
José dado a Faraó: recolher um quinto da colheita do Egito durante os
sete anos de fartura. Gênesis 41.34. Já pensou se tivessem consumido toda a comida sem poupá-la? Contudo, guardaram os 20% durante
sete anos das vacas gordas e assim puderam desfrutar nos sete anos
das vacas magras.
3. Elimine as dívidas – Não compre sem planejar .
Adquira o hábito de comprar somente à vista – elimine cartões de
crédito das lojas e das pseudoconveniências. Nunca foi tão fácil comprar, é um ciclo vicioso. Comprar a crédito poderá estourar o plano de
gastos de qualquer família. Lembre-se crédito imediato também é dívida
imediata. Tive uma experiência ruim ao tornar-me consumista contumaz de uma conhecida loja de Shopping em São Paulo. Finalmente
entendi que cuidar da apresentação pessoal é uma coisa, mas transformar meu corpo em altar para oferecer sacrifícios ao deus fashion
era inconcebível. Segundo Patrick Morley, As dívidas nos levam a
fazer de conta que somos alguém que não somos por algum tempo.
Cuidado para não ficar incomodando outros, sempre pedindo. É melhor
termos para dar do que conviver com a angustiosa lembrança de uma
dívida.
4. Entregue a Deus o que é de Deus – Seja generoso em
semear.
Precisamos lembrar da lição obtida na lavoura. Ao semear, o agricultor aguarda esperançoso a colheita. Uma poesia encoraja : Sem
pensar em colheita, colherás, sem pensar em recompensa, serás
recompensado, tudo isso porque semeias num reino onde Dara vida
é recebe-la de volta, , onde gastar-se servindo é só aumentar... Qual
é a motivação correta? É o amor. Deus é o dono absoluto da vida, o
mordomo mostra este fato pela sua oferta. Deus nos amou tanto que
nos deu o seu Filho. Nós amamos tanto a Deus que queremos devolver-lhe uma porção daquilo que Ele confiou em nossas mãos. Cada um
contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por
necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria – II Co 9.7.
Concluindo, apesar do dinheiro ser um objeto inanimado, é capaz
de trazer muita dor de cabeça. Não o deixe ser senhor e sim o seu
servo, use-o, mas não endeuse-o; administre-o, sem apegar-se, pois
nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos
levar dele. I Tm 6.8.
IGREJA BATISTA NO HORTO DO YPÊ Fone 5816-8189 –
edgardonato@terra.com.br
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Liberdade só em Cristo
“ E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.” João 8:32
Estamos vivendo em dias de crise da verdade. A cada nova
denúncia seguem-se as mais estapafúrdias “ verdades” que mudam cada vez que um novo depoimento é dado, que novas testemunhas são contatadas. Alguns dos envolvidos nos esquemas corruptos já mudaram sua versão dos fatos duas ou três vezes e
assistimos estupefatos, diante de tantas mentiras, à queda de líderes até então considerados como pessoas de confiança.
A única verdade imutável é Jesus Cristo. E dele vem a nossa
libertação – a mais bendita verdade que “ todo aquele que nEle crê
será salvo” “ Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres.” João 8:36.
Tomando posse da verdade que é Cristo estamos livres de uma
vida alicerçada na mentira, no engano, na falsidade. Podemos desenvolver o hábito da eterna busca pela verdade, pois o Deus da
Verdade nos revela em sua Palavra: “ Por amor da verdade que está
em nós, e para sempre estará conosco.” II João 2.
Em Efésios 4:25 somos advertidos a deixar a mentira e falar a
verdade... , e em Atos 3:9 – “ Não mintais uns aos outros , pois que
já vos despistes do velho homem com seus feitos.”
A mentira é como uma bola de neve, quanto mais ela é jogada ,
maior ela fica. Ela já não deve fazer parte do nosso viver, no
entanto Satanás com sua sagacidade consegue enganar os
indoutos com mentiras camufladas.
Você vive uma vida de mentiras, minha irmã? O pecado reina na
sua vida, no seu dia a dia? Você ora a um Deus que não conhece,
canta sem realmente sentir louvor no seu coração, prega um Cristo
que não é realmente seu Salvador?
Frequenta uma igreja porque você se acostumou a isso? Mas
seu marido, seus filhos não conseguem ver uma nova criatura em
você? Conta uma mentira para encobrir outras ? Não há verdadeiro
amor no seu coração por aquilo que você faz? Vive como um
autômato? Acha que porque frequenta uma igreja onde a Palavra
de Deus é anunciada, isto faz de você uma verdadeira cristã?
Não , mil vezes não!!!
O verdadeiro filho de Deus é nova criatura. Seus antigos pecados são abandonados, seu amor é restaurado, sua vida de oração
é real, seu testemunho não é construído sobre mentiras e se a mais
simples presença do pecado se aproxima ( se é que se pode chamar de simples qualquer pecado ) a filha de Deus foge, se refugia
no colo do Senhor Deus e se sente segura e protegida em suas
mãos.
Não alimente a mentira de sua vida , minha irmã , não passes a
mão sobre ela, não a ignores. O Senhor pedirá contas de você
mesma e o que tem feito que valor terá? Resista às investidas do
inimigo e vença , porque no Senhor “somos mais que vencedores”
“ Algumas virtudes enfeitam o caráter com tanta beleza quanto
uma trepadeira é capaz de cobrir as imperfeições dos galhos onde
vive. Mas há uma virtude que não é apenas enfeite e sim a raiz da
árvore. Sem ela não há folhas, flores ou frutos. –é a verdade. Nada
embeleza as feições , enobrece os atos e limpa a consciência como
a autenticidade.” Livre-se do peso da mentira Seja verdadeira ,
minha irmã.
E se você não sente que é capaz de fazer isso , é porque,
provavelmente não conhece a Cristo como Salvador. Ore e peça a
Jesus para entrar em seu coração e vida nova você há de ter. Isso
é liberdade!

A colunista é graduada em Letras, membro da
Igreja Batista Independente de Batatais-SP
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Bagdá & Londres
Bagdá é a capital do
Iraque com 5.672.516 habitantes. Conhecida como “a
pérola do oriente”, a cidade
é a 27ª maior cidade do
mundo. Londres é a capital do
Reino Unido com 7.120.000
habitantes, sendo a 20ª maior cidade do mundo.
Recentemente um engenheiro brasileiro foi seqüestrado e morto por terroristas
em Bagdá. No final de julho
um jovem brasileiro foi mor-

to com oito tiros na cabeça
pela polícia londrina.
O atentado de 7 de julho
em Londres ainda é assunto na imprensa brasileira. Fiz
uma pesquisa pela Internet
e relacionei quase um atentado terrorista por dia no
Iraque desde o dia 7 de julho, matando quase sete vezes mais pessoas que o
atentado no Reino Unido.
Nem se menciona a multidão de mutilados e feridos

Ponto de VVista
ista

Bíblico

Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rom@sercontel.com.br

O Poder da Mentira
Os mais idosos reclamam da burocracia que enfrentam
nos dias de hoje para fazer uma compra no crediário, alugar um imóvel ou até mesmo abrir uma conta no banco.
São necessários comprovantes de renda, residência e cópias originais do Registro de Identidade e CPF. Antigamente, dizem os idosos, a palavra da pessoa era suficiente. O
número de cheques sem fundos, de contas inadimplentes
e de documentos falsos circulando na praça faz de cada
cidadão um suspeito em potencial. O “jeitinho brasileiro”
ou, melhor dizendo, a “malandragem brasileira” causa prejuízos irreparáveis à nação e prejudica, principalmente, os
cidadãos honestos. Devido a este “jeitinho” ninguém confia
em ninguém e o dono do posto de gasolina mostra com
desdém uma pilha de cheques, sem fundo, de pessoas
que garantiram a sua idoneidade através de uma fé evangélica, para o pastor que, agora, não consegue pré-datar o
seu próprio cheque junto ao mesmo posto. É a velha história dos inocentes que pagam pelos culpados.
Todos os seres humanos são mentirosos por natureza,
mas algumas pessoas desenvolvem esta pré-disposição
mais que outras devido a fatores exteriores. Por “jeitinho
brasileiro”, entende-se que a nossa cultura sabe fazer a
curva onde a linha deve ser reta. Aprendemos em casa, na
escola, no trabalho e através da mídia que o mundo é dos
espertos. A sociedade condena a antiga propaganda do
Vila Rica (marca famosa de cigarro dos anos 70) porque
fumar faz mal à saúde, mas nos incentiva a tirar vantagem
de tudo. Em outras palavras: é errado prejudicar a si mesmo com o fumo, mas não é tão errado prejudicar outras
pessoas para o nosso próprio proveito. A malandragem
está sendo ensinada e defendida pela maioria dos formadores de opinião. Os jogadores de futebol, por exemplo,
são enaltecidos e chamados de “experientes” quando conseguem forjar uma falta, um pênalti, um escanteio ou um
lateral. De repente, a mentira é tão elogiada quanto um olé.
O exemplo da mentira vem sempre da liderança! Quem
não se lembra das promessas de campanha de seu vereador eleito, mas que não têm sido cumpridas? Agora mesmo,
o Brasil está assistindo a uma enxurrada de denúncias sobre políticos, partidos e empresários corruptos. Muitas pessoas estão se apoiando na mentira para escapar de uma
punição ou para punir os seus oponentes. A vitima maior é a
população brasileira que vê na mentira uma questão puramente cultural e, portanto, uma forma legitima de vender o
seu peixe: “O governador, que dá atenção às palavras mentirosas, achará que todos os seus servos são ímpios” (Provérbios 29:12). Infelizmente, há décadas os governantes do
país têm dado a impressão que todos os brasileiros são
mentirosos. A cultura da mentira também adentrou o meio
evangélico. Pastores contam sonhos e revelações, sem nenhuma base bíblica, mas com a convicção de um Paulo, de
um Pedro que viram o Cristo ressurrecto. A exegese bíblica
tem sido substituída pela psicologia e o poder da sugestão.
Frases de efeito, repetidas milhares de vezes, estão se incorporando à fé e às doutrinas das igrejas ainda que não
façam parte do cânon das Escrituras Sagradas. De tanto
falar e de tanto ouvir, certos religiosos acham que a mentira
pode se transformar em verdade: “ E os seus profetas têm
feito para eles cobertura com argamassa não temperada,
profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo:
Assim diz o Senhor DEUS; sem que o SENHOR tivesse
falado” (Ezequiel 22:28).
Fazendo parte ou não da nossa natureza e da nossa
cultura, precisamos dizer NÃO à mentira e SIM à verdade
porque no dia do Juízo Final não haverá meio-termo e nem
dúvidas razoáveis. Sim, sim, não, não; o que passa disso é
de procedência maligna (Mateus 5:37). A mentira tem poder apenas para prejudicar os inocentes no presente e os
verdadeiros culpados no futuro.

entre os iraquianos, envolvendo mulheres, crianças e
idosos entre a população civil.
Mas os meios de comunicação que mostram imagens de familiares comovidos no Reino Unido não
mostram imagens dos
iraquianas que perderam
seus parentes. Ao que parece, as dores do povo inglês
deve ser exibida na TV, mas
dos iraquianos não.
Em conversa com um colega de ministério sobre o
assunto, ouvi o seguinte:
“Mas o Iraque está em guerra e a Inglaterra não!” Que
coisa estranha, não? O
Iraque esteve em guerra justamente contra uma coalizão
que envolveu a Inglaterra.
Mas já esquecemos! Além
disso, esse colega se esqueceu que a guerra já terminou. Até eleições aconteceram no Iraque depois da

guerra.
Esse mesmo colega insistiu: “Mas no caso do
Iraque, os atentados tem
sido praticados por pessoas que são de lá mesmo!”
Eu perguntei-lhe: “E de onde
são os autores dos atentados de Londres?” Segundo
divulgação da imprensa
mundial, o Reino Unido se
tornou um berço de terroristas. A revista Época (373)
mostrou que os jovens que
praticaram os atentados em
Londres são todos nascidos
no Reino Unido e vivem lá. A
BBC Brasil mostrou que
mais de três mil britânicos
estão sendo treinados para
práticas terroristas.
O que precisamos entender nesse momento é que,
independentemente das ideologias, religiões e nacionalidades, o mundo jaz no
malígno e nós somos incumbidos de pregar o Evan-
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gelho a toda criatura. Não
podemos esquecer que da
Inglaterra saíram missionários para o mundo inteiro em
épocas passadas, mas agora o país e toda a Europa vive
uma era pós-cristã onde os
valores não são mais os
mesmos e o materialismo
tomou conta das mentes e
corações.

Nós brasileiros que já tivemos inocentes de nosso país
mortos tanto no Iraque como na
Inglaterra, devemos nos lembrar
que nossa responsabilidade é
enviar missionários tanto para o
Oriente Médio como para o Reino Unido, pois o tempo está
passando e as almas tanto de
iraquianos como de ingleses
tem o mesmo valor para Deus.

II Congresso Missionário VII Congresso sobre
Batista Fundamentalista a Palavra Profética
Neste mês de agosto de 2005 está acontecendo no Hotel Majestic em Águas de Lindóia SP, o II Congresso Missionário Batista Fundamentalista realizado com o apoio das
missões batistas fundamentalistas do Brasil.
As mensagens do evento estão sendo gravadas e serão
disponibilizadas em CDs para os interessados. Favor entrar
em contato com a AMI – Associação Missionária Independente – Caixa Postal 94 – CEP 09.720-971 – São Bernardo
do Campo – SP, e-mail: missaoami@hotmail.com, ou telefone (11) 4123-0002 e fale com Pr. Antonio ou Cristina.

UJUBRE
A UJUBRE – União das Juventudes Batistas Regulares
de São Paulo, estará realizando uma grande concentração
evangelística no dia 10 de setembro de 2005 na Igreja Batista Regular em Vila Lageado (Jaguaré – SP).
O evento faz parte do calendário de atividades da
UJUBRE e pretende reunir todas as Igrejas Batistas Regulares da Zona Oeste da Grande São Paulo para adorar e
glorificar a Deus através da pregação do evangelho.
A concentração deverá acontecer a partir das 18 horas
no pátio da Igreja em Vila Lageado. O desafio aos participantes de todas as igrejas é que procurem levar o maior
número possível de visitantes para ouvirem sobre a SOLUÇÃO para a vida: as boas novas de Cristo!
A Igreja está localizada na Avenida Presidente Altino, 431
– Jaguaré – Telefone: (11) 3714-2792, www.asolucao.kit.net

As inscrições para o VII Congresso sobre a Palavra
Profética realizado pela missão Chamada da Meia-Noite
já estão abertas através do site: www.chamada.com.br
Cinco preletores estarão trazendo 12 palestras sobre
“O Milagre da Profecia”. Entre os temas abordados, teremos: Seitas e Heresias, O Código da Vinci, Globalização,
O Islã e as Religiões Mundiais, entre outros. Os preletores:
Dave Hunt e Arno Froese (EUA); Norbert Lieth (Suíça);
Samuel F. M. Costa e Reinhold Federolf (Brasil).
O evento acontecerá nos dias 24 a 27 de outubro de
2005 no Hotel Nacional Inn Vilage, em Poços de Caldas –
MG.

FOTO NOTÍCIA

A foto mostra, da direita para a esquerda, Pr. Carlos
Moraes, Pr. Lorival Pedroso, Duck e Hamilton Powell e Pr.
Walace Juliare. A foto foi tomada no final do culto de abertura da série de conferências que marcou o 38º aniversário
da Igreja Batista Independente em Orlândia SP que teve
como preletor o Pr. Walace, da Igreja Batista Bíblica em V.S.
Jorge, Guarulhos SP.
Os irmãos Duck e Hamilton são filhos do missionário
fundador da Igreja, Pr. Bobby Joe Powell e vieram ao Brasil
especialmente para as comemorações do aniversário da
igreja. A família Powell chegou ao Brasil em l963. Permaneceram em São Paulo por um ano e depois foram para
Batatais SP onde ajudaram o missionário Jaime Rose por
um período e depois deram início à implantação da igreja
em Orlândia em 1967, tendo sido organizada juridicamente
no dia 16 de maio de 1970. Além do fundador, a igreja teve
outros seis pastores: Manoel Domingues Prado, Phillip
Allen, Dan Douglas Jonhson, Álvaro Pavan , Carlos Moraes
e o atual, Lorival Pedroso da Silva.

O colunista é missionário, implantador de igrejas,
atualmente em Londrina-PR. É formado pela
Universidade Bob Jones dos E.U.A.
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