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Editor: Carlos A. Moraes Mtb 35.664

Paulínia tem
nova igreja

Pr. Dave Clear à esquerda e a família do Pr. Bob Gilley

O

ficialmente, com a realização de uma série de
conferências nos dias 20 a 22 de janeiro último, a
cidade de Paulínia, região metropolitana de Campinas tem uma nova igreja batista independente
fundamentalista. O missionário Bob Gilley inaugurou o trabalho tendo como pregadores os pastores Will Foran e Dave
Clear. Leia mais na página 5.
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Israel x Islã
O

Ocidente que se propõe a combater o
terrorismo internacional está reconhecendo um governo terrorista na Palestina contra Israel. Quem conhece o Hamas, a Jihad Islâmica
e a Brigada dos Mártires de Al-Aqsa não poderá, em
sã consciência, classificá-los como partidos políticos. O Hamas, que acaba de ser eleito para governar os palestinos tem um único propósito “fazer desaparecer o Estado de Israel”.
É claro que, como batistas fundamentalistas, prémilenistas e dispensacionalistas, nós sabemos que
o Senhor tem planos que não podem ser alterados.
Mas, mesmo assim, não somos dispensados da
responsabilidade de uma tomada de posição com
relação à Nação de Israel em nossos dias.
O mundo inteiro se volta contra Israel. Os
governantes não conseguem enxergar que o conflito Israel x Islã não é meramente político. É, também,
religioso. O secularismo toma conta das decisões e
as pessoas ignoram o óbvio. Até mesmo cidadãos
israelenses e cristão liberais estão cegos para as
questões relacionadas a essas duas religiões.
Caminhamos para um momento crucial na história humana. A nossa geração pode vir a ser a geração da profecia vivida do arrebatamento da Igreja
e o conseqüente aparecimento do Anticristo. É, portanto, indispensável que tenhamos uma visão mais
abrangente da presente globalização e do processo
de paz que se discute a nível mundial.
Por mais que você procure dados na imprensa
secular, não consegue ver luz sobre o conflito Israel
x Islã. Precisamos, de alguma forma, agir de modo
a levar o ponto de vista evangélico fundamentalista
à grande imprensa e aos governantes. As razões
ocultas desse conflito, quando percebidas pelos
homens sem Deus poderão servir como verdadeiras iscas para levá-los a reconhecer o Príncipe da
Paz e Salvador de nossas almas, o Senhor Jesus
Cristo, Salvador de todo aquele que crê e Messias
de Israel. Maranata!

Sinagoga

Mesquita

Congresso Batista Bíblico

A

Comunhão Batista Bíblica Nacional programou para os dias
10 a 14 de julho de 2006, no Hotel Fazenda Três Poderes,
São Sebastião, Litoral Norte do Estado de São Paulo, a realização do XVIII Congresso Batista Bíblico.
Trabalha-se para que os 600 lugares do hotel sejam preenchidos
pelos batistas bíblicos de todo o Brasil. Portanto, procure o quanto
antes fazer a sua inscrição. Maiores informações na página 5.

Participantes do curso em 2005

O

já tradicional
Curso
de
Autoconfrontação da Igreja Batista Esperança reiniciará no próximo
dia 3 de abril às 20 horas. O
curso terá 23 aulas, toda segunda-feira, das 20 às 22
horas.
Considerando as férias
do mês de julho, o encerramento está previsto para o
dia 2 de outubro de 2006,
com a entrega dos certificados.
As inscrições podem ser
feitas na secretaria da Igreja

Batista Esperança, através
do telefone (11) 5571-9721
com a irmã Cristiane. A taxa
de inscrição é de R$30,00
para todo o curso, já incluso
o
estacionamento
no
subsolo para todas as aulas.
A apostila custa R$50,00.
Para maiores informações,
os interessados podem procurar no período da tarde a
irmã Priscila pelo telefone
(11) 3676-1024.
Leia mais sobre autoconfrontação na matéria: “Por
que Autoconfronta-ção? Na
página 3.

Sena Madureira: 90 Anos

Curso de Pregação Expositiva
ostaria de dominar os fundamentos
da pregação expositiva? Estamos
oferecendo um curso sobre o desenvolvimento e a entrega de sermões expositivos
para pastores e missionários. O curso é de nível de Mestrado e tem como alvo todo pregador
que quiser aprimorar seu conhecimento de
como preparar mensagens expositivas, mensagens que irão verdadeiramente desafiar o
coração das ovelhas e produzir mudanças efetivas em suas vidas.
O curso será ministrado pelo pastor Donald
Odens, da Igreja Batista da Liberdade em
Minnesota nos EUA. Ele tem mais de 20 anos
de experiência no ministério e já ensinou
Homilética e Pregação Expositiva no Central

G

Pr. Donald Odens

Baptist Theological Seminary de Minneapolis.
Além do pastorado, o Pr. Odens vem ensinando há mais de 12 anos em diversos países
como Romênia, Áustria, Austrália e Brasil entre outros. Ele tem também participado de diversas conferências bíblicas e já publicou diversos
materiais de estudo. Aproveite esta oportunidade! O curso será ministrado na Igreja Batista em
Parque Ipê - São Paulo (Rua Inácio Cervantes,
607 - Pq. Ipê, São Paulo- Km 18 da Rod. Raposo
Tavares) nos dias 10 a 14 de abril das 08:00 às
12:30 h. O custo é de R$60,00 (sessenta reais)
para cobrir o material didático. Informações e
inscrições com o Pr. Roberto Coelho no tel. (011)
3733-6922 ou por email: rcoelho@baptistworld
mission.org até 05 de abril.

Uma ESCOLA chamada DESERTO!
Pr. Edgar Rodrigues Donato

N

A

Primeira Igreja Batista Regular de Sena
Madureira, sob a liderança do Pr. João Marinho
Campelo Filho, acaba de completar 90 anos de
fundação. Leia mais na página 5.

o décimo quinto
ano do reinado de
Tibério César,
sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes
tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região
de Ituréia e Traconites, e
Lisânias tetrarca de Abilene,
sendo sumos sacerdotes
Anás e Caifás, veio a pala-
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vra de Deus a João, filho de
Zacarias, no deserto –
Lucas 3.1-2
Neste caso, a Palavra
não veio para os poderosos
do império (superpotência),
nem para a colônia (terceiro
mundo), nem para governadores (autoridades locais),
nem mesmo para pessoas

de alta influência na religião.
A Palavra veio para um
homem chamado João. Um
nome simples, a Palavra
não veio para os figurões
d a s e s t r u t u r a s d o p o d e r.
Veio para uma pessoa do
povo, não veio para a elite
palaciana, não veio para a
câmara dos senadores romanos, nem para o impera-

m
y

c

m
y

c

y

dor, seria equivalente hoje:
a Palavra não veio para os
ocupantes da Casa Branca,
nem para os diplomatas das
Nações Unidas, nem para o
presidente brasileiro ou para
o governador
Alckmin.
Deus falou com um homem
simples, um João, que estava no deserto. Continua na
página 4.
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Perigo Iminente

“A Necessidade nunca faz um bom negócio” (Benjamim Franklin)

“Muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas aos problemas
que tiveram de vencer” (Baden Powell)
“A fortuna faz amigos. A desgraça prova se eles existem de fato”
(Provérbio Alemão).

“A verdadeira amizade é como a saúde perfeita: seu valor raramente
é reconhecido até que seja perdida” (Charles Caleb Colton)
“Só se guarda segredo daquilo que não se sabe” (Tancredo Neves)

“Carvalhos que florescem por mil anos não brotam de repente,
cheios de beleza” (G.H. Lewes)
“Sonhos são possibilidades à espera de se tornar reais”
(Carla Jolyn Carey)

“A franqueza, sem as regras da polidez, é grosseria” (Confúcio)
“É muito perigoso ter razão nos assuntos em que as autoridades
estão completamente equivocadas” (Voltaire)

“A única vulgaridade é a intemperança” (Ralph Waldo Emerson).
“O Brasil é muito impopular no Brasil” (Nelson Rodrigues)

“Galinhas alimentadas só com agradecimentos deixam de pôr ovos”
(Thomas Fuller).
“Nossa vida é uma história policial. Temos nossos segredos e
pequenos crimes perfeitos” (Victor Giudice)

“Não se deve esperar do raio uma claridade que permita a contemplação” (Roger Caillois).

Mangareva:
Uma das Últimas
Teocracias do
Mundo

T

eocracia é um governo
exercido por uma classe sacerdotal. Israel já
foi uma Teocracia. O Vaticano e
Monte Atos são teocratas. O Irã
também pode ser considerado
assim, uma vez que é governado
pelos aiatolás, assim como foi o
Afeganistão, até a queda dos
Talibans. Nos confins do Oceano
Pacífico existe uma ilha de
Mangareva (que em polinésio quer
dizer: “Montanha Flutuante”), parte
da Polinésia Francesa que foi uma
curiosa teocracia. No final do século XIX o padre francês Laval afastou o último rei local e governou a
ilha durante 40 anos como soberano absoluto. Laval construiu uma
enorme catedral, batizada de
“Saint-Michel”, totalmente desproporcional para a população da ilha,

mas de enormes pedras e decoração suntuosa. Para a construção,
Laval instituiu o trabalho forçado,
algo totalmente desconhecido para
os nativos. Com a chegada do álcool e das doenças trazidas pelos
visitantes e fornecedores de material, em pouco tempo a população
de quase 10 mil pessoas caiu somente para 500. E assim não havia mais gente para ocupar os bancos da Catedral. Foi uma pena que
o padre Laval ao construir o seu
magnífico templo, não conseguiu
salvar os habitantes da ilha. Neste
caso, como em tantos outros, a “civilização” imposta ajudou a destruir
quase todos os habitantes da Ilha.
Atualmente as ilhas da Polinésia,
inclusive Mangareva são visitadas
por milhares de turistas de todo o
mundo.

BATISTAS INDEPENDENTES, BÍBLICOS E REGULARES

COMPROMISSO
Este periódico é BATISTA
em governo e doutrina, é
INDEPENDENTE em operação,
é FUNDAMENTALISTA em posição e
SEPARADO por convicção.
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O

mês de fevereiro de 2006 foi muito instrutivo no que diz respeito à compreensão dos nossos dias. Estive em Porto
Alegre como um dos preletores do Congresso Batista de Fundamentalismo Bíblico realizado com o
apoio do TIBI – Testemunho Internacional pela Bíblia Infalível, movimento que nasceu em junho de
1976 em Edimburgo, Escócia, com o Primeiro Congresso Mundial de Fundamentalistas. Dali formouse o Comitê Internacional para a Propagação e Defesa do Fundamentalismo Bíblico que mais tarde
veio a ser o TIBI.
O congresso realizado em Porto Alegre no mês de
fevereiro, teve o objetivo de aparecer como um
contraponto à realização da Nona Assembléia do Conselho Mundial de Igrejas (CMI), o mais importante acontecimento ecumênico mundial que, pela primeira vez,
foi realizado no Brasil e acontece a cada sete anos.
Enquanto o CMI reuniu 691 delegados (fora os
participantes) representando 348 igrejas-membro, o
nosso congresso reuniu um total de pouco mais de
250 participantes com representantes não oficiais dos
três movimentos batistas fundamentalistas aqui do
Brasil: independentes, regulares e bíblicos. Os
preletores vindos dos EUA representaram o TIBI, inclusive o seu presidente, Dr. Bob Jones III.
A característica principal do CMI que ficou evidenciada pela maciça divulgação na imprensa de Porto
Alegre, foi o poder de mobilização e a capacidade de
plantar notícias. Do outro lado, quase que totalmente
sem nenhuma acessoria, nós batistas fundamentalistas apenas observamos.
É claro que não estou escrevendo para lamentar.
Mas não resta dúvida que estamos perdendo a capacidade de militarmos pela fé. Recolhidos em verdadeiros guetos, a maioria dos batistas brasileiros que
são identificados como fundamentalistas, vivem à
margem da história contemporânea e deixaram de
acreditar que Judas 3 tem importância para hoje. Parece-nos que os temas apologéticos estão perdendo
o sentido devido a uma minguada compreensão
escatológica do nosso povo. Preferimos debates internos relacionados a usos, costumes e até manias,
ao invés de atentarmos para o que realmente tem
relevância para os embates da fé e da evangelização
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do Brasil e do mundo.
De minha parte acordei para uma militância mais ousada e pretendo estimular outros para juntos formarmos
parcerias de oposição ao avanço da prostituta apocalíptica.
Eu sei que boa parte dos pastores estão pensando mais
no seu rebanho local do que nas decisões do CMI e da
Igreja Católica. Mas não podemos nos esquecer que
Neemias que foi incumbido por Deus para reconstruir os
muros em Jerusalém, não poderia ter concluído com sucesso o seu trabalho, se não tivesse, ao mesmo tempo,
feito uso das ferramentas de edificação e da espada para
a luta. “cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a
outra segurava a arma” (Ne 4:17). Orar era tão importante
quanto colocar guardas nos dias de Neemias (4:9).
Acredito que precisamos implantar novas igrejas e alcançar nosso Brasil com a mensagem de salvação. Tenho dedicado os melhores anos da minha vida para esse
fim. Mas acredito, também, que precisamos batalhar pela
fé para não perdermos o que temos até que Cristo volte.

Tópicos
MBA
A FARMA, organizada em 1983 está agora sendo
reestruturada assumindo o nome que sempre foi a sua
marca de fantasia: Missão Batista de Apoio. Vai voltar a
credenciar missionários e também incentivar a divulgação de decisões voltadas para a militância batista
fundamentalista através de documentos representativos
relacionados às questões nacionais e até internacionais.
Seu novo e-mail é: missaobatistadeapoio@yahoo.com.br
Israel
A militância cristã não pode ser compreendida à parte
de um posicionamento pró-Israel. Portanto, temos a responsabilidade de observar, compreender escatologicamente os fatos relacionados a Israel e manifestar-nos
quanto a essa compreensão. A agenda do CMI é claramente contrária a Israel. Como primeiro passo, estamos
queremos incentivá-lo a associar-se à Declaração de Solidariedade com Israel, assinando-a no site: www. BethShalom.com.br – Divulgue essa declaração em sua igreja
e envie cópias à mídia e às autoridades.

Pastor, jornalista e pós-graduado em Missiologia pelo CEM - Viçosa-MG

O Pastor Perigoso
“Mas em nada tenho a minha vida
por preciosa, contanto que cumpra
com alegria a minha carreira, e o
ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus” (Atos 20:24).

F

ui batizado no dia 11 de junho de 1967. Estou no mi
nistério desde 1979. Fui
consagrado ao pastorado, já servi
como evangelista, como pastor,
como professor e agora sirvo através de uma missão, além de participar de diversas áreas ministeriais
naquilo que alguns decidiram designar de para-eclesiásticos, com o que
não concordo, pois, em última instância, todo ministério está
vinculado à autoridade das
igrejas locais das quais fazemos parte como membros.
Acredito, no entanto, que
o exercício pastoral é aquele que mais exige de cada
um de nós que somos
vocacionados pelo Senhor
para o ministério. Muitos
pastores, depois de anos e
anos no ministério, travam
um ferrenha luta interior

com suas dificuldades pessoais e
frustrações
causadas
pelos
ferimentos na batalha.
Nenhum pastor que está iniciando a vida ministerial é capaz de imaginar o verdadeiro significado das
palavras do apóstolo Paulo mencionadas em Atos 20:24. Começa-se
cheio de ímpeto e os anos vão ensinando que nenhum rebanho está
isento de lobos. Trigo e joio crescem
juntos. Belas rosas não existem
sem os espinhos.
Depois de alguns anos, quando
já nos esquecemos daqueles dias
divertidos da sala de aulas do seminário, daqueles difíceis, mas
edificantes trabalhos acadêmicos,

daqueles desafios vindo das mensagens na capela, dos testemunhos
de professores e missionários...
Cada etapa da vida tem seus
matizes e sua velocidade. Tem, também suas virtudes e mazelas. Em
qualquer etapa, no entanto, o pastor
pode se tornar perigoso. O desgaste emocional e o esgotamento espiritual podem torná-lo agressivo e ele
começa a fazer uma mudança radical em Atos 20:24 que passa a ter o
seguinte teor: “Mas em tudo tenho
a minha vida por preciosa, contando que supram com alegria as minhas necessidades...”
Uma barreira começa a existir entre
o pastor e o rebanho. Aí é um momento
decisivo. Ou ele muda ou começa a colocar o rebanho em perigo. Pastores desgastados e esgotados se tornam pessoas perigosas.
É o momento de resgatar a
idéia central do ministério pastoral que é servir ao Senhor
servindo às ovelhas. O stress
ocupa, sempre, o lugar de Cristo e, nesses momentos, a congregação passa a ter uma agenda secreta contra o pastor. Seu
fim poderá estar decretado!

www.pibbvc.com.br
www.http://geocities.yahoo.com.br/batistacatanduva/
www.obreiroaprovado.com
www.http://geocities.yahoo.com.br/igbatistapp/
www.templobatistabiblicosjc.org.br
www.http://geocities.yahoo.com.br/pastor-inacio/
www.semibe.org/ibbv
www.ibiformiga.org.br
www.daigraças.kit.net
www.flogao.com.br/ibrmucuripe
www.cbbn.org.br
www.ibvitoria.com
Quer ter uma página na internet? Entre em contato com a Neekos. www.neekos.com.br
Hiroshi Mitsunaka Jr. - hiroshi@neekos.com.br
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UmaIgrejaEspiritualCorrigeosPecadosdeImpurezaMoral
(Uma reflexão em 1 Coríntios 5)

C

om um controle remoto na mão, em um minuto você
passeia por vários canais de televisão é exposto a
inúmeras cenas de sensualidade e até sexualidade explícita que oprime sua mente e macula sua santidade.
Alguém disse que: “O vapor grudento da sensualidade penetra em tudo em nosso mundo!”
Infelizmente a igreja não escapou. Em 1997 a revista evangélica americana “Leadership” (Liderança) encomendou uma
pesquisa a milhares de pastores, e o resultado foi alarmante:
12% dos pastores haviam cometido adultério durante seu ministério; 23% disse que havia feito algo considerado sexualmente impróprio. Uma outra revista evangélica nos EUA
“Christianity Today” entrevistou milhares de seus assinantes
que não eram pastores e descobriu que o quadro praticamente dobra: 45% dos entrevistados disse que manteve algum
tipo de relação sexual ilícita; 80% dos jovens chamados evangélicos confessaram ter uma vida sexual ativa. Eles entendem
por isso – transas; masturbação; homossexualidade; defraudação no namoro, etc.
Isso nos leva a uma conclusão inevitável: a igreja evangélica contemporânea, de modo geral, é semelhante à de Corinto
até as entranhas. Está afundada até as orelhas na lama de
sua sensualidade sem forças para reagir. Se os pastores dessem uma olhada naquilo que seus jovens acessam na internet,
descobririam que há um grito por santidade ecoando das páginas da Bíblia para seu povo.
O capítulo 5 de Coríntios trata da “Disciplina na igreja em
relação à pureza moral”. Aqueles irmãos estavam sendo coniventes com o pecado e complacentes com o pecador. Estavam se orgulhando por serem uma igreja que não excluía ninguém, e por isso, amavam mais que os outros.
Mas Deus
interferiu naquela situação e exortou a igreja a tratar dos pecados imorais com seriedade afim de que eles não se alastrassem. Este texto nos dá algumas razões que exigem a correção
contra a impureza moral na igreja.
Primeira razão: JESUS NÃO TOLERA O PECADO DA IMORALIDADE (1-5). “Atualmente ouve-se que há entre vós imoralidade...” O pecado condenado era o incesto. Alguém estava

vivendo como marido e mulher inapropriadamente, quando a
lei proibia (Lv 18.7-8; 20.11); quando os rabis judaicos proibiam; quando a própria lei romana proibia.
Se o pecado em si já é uma ofensa contra Deus, imagine
então, quando o povo que representa a Deus torna-se conivente com essa transgressão? Tão ruim quanto a impureza é
a complacência (v.2). Diante de tais erros a igreja deve reunir
fatos concretos (v.1); advertir os cúmplices (v.2); disciplinar os
culpados (v.3-5). Isto é evidenciado pela autoridade de Deus,
mesmo estando o apóstolo ausente fisicamente (v.3).
Por duas vezes, Paulo chama a atenção para a presença e
parecer de Jesus sobre o assunto, o que nos leva a entender
que uma igreja procede biblicamente não porque tem um pastor, mas porque tem um Deus Santo que é seu cabeça (Ef
4.15)
Se Cristo não tolera a imoralidade e quer usar a disciplina
para restaurar os ofensores e a igreja, porque nós como povo
de Deus deveríamos ser coniventes com o erro? Tolerar um
pecado significa colocar o mundo à frente de Cristo na igreja,
e isto deve ser inadmissível!
Segunda razão: O PECADO É UM DESTRUIDOR IMPLACÁVEL (6-8).A expressão usada foi: “Não é bom...”, porque o pecado em qualquer medida é prejudicial. O apóstolo usa a figura da Páscoa como exemplo de pureza. Os primeiros pães
eram feitos com fermento, mas os pães da Páscoa deveriam
ser asmos (sem fermento), e não podiam receber nada de
fermento durante seu preparo para não levedar. Assim é a
igreja, é uma comunhão de novas criaturas, onde tudo se fez
novo, inclusive a vida moral.
Diante de tais pecados a igreja deve purificar-se totalmente e de uma vez (v.7); deve ainda impedir que o pecado se
alastre; e celebrar a pureza (v.8), como uma festa pela santidade e não libertinagem. A verdadeira igreja é atenta às práticas
reprováveis, sobretudo na área moral, pois nosso Deus é Santo e admite imoralidade (1Tes 4.3).
O pecado como destruidor implacável precisa de um tratamento completo, inclusive naquilo que denomina-se
“pecadinhos” do tipo: piadas maliciosas; demora diante de

uma cena sensual na tv; demora diante de uma foto sensual
no jornal ou revista; etc. “A queda não é um momento e sim um
processo”, por isso, o salvo necessita tratar de cada um desses “pecadinhos”; além de não se acostumar com eles; e muito
menos achar que já que todo mundo pratica, ele é menos
errado.
Terceira razão: O PECADOR CONTAMINA TODO O CORPO
(9-13). Deus faz uma distinção clara entre o salvo e o incrédulo
nesta repreensão. Ele afirma que a igreja não deve associarse ao crente que vive na imoralidade. No verso 11 a ordem é
para nem sentar à mesa com aqueles que servem à carne.
Jesus diz par considera-los gentios e publicanos (Mt 18.17),
cerimonialmente impuros.
Por que temos uma ordem tão severa? O verso 6 disse que
um pouco de fermento leveda toda a massa. Por isso, a igreja
deve excluir o crente que não quer ter comunhão com Deus;
deve ainda distanciar-se dele, pois ele não quer abandonar
seu pecado, e por isso, precisa experimentar sozinho a repreensão do Senhor. A idéia e uma separação física para manter
a igreja fora de contaminação.
O Pr. Ed René Kivitz expondo este texto disse que: “A igreja
não é a delegada da fé, mas também não é uma zona franca”.
Toda exclusão de um membro da igreja é difícil, mas quando
deliberada biblicamente torna necessária. O único remédio
para um tumor incurável é remove-lo.
Antes de concluir quero ressaltar que o texto não trata de
salvação da condenação eterna. Ele se refere exclusivamente
à disciplina na igreja e sua execução. No verso 5 há uma menção clara de que o ofensor excluído não perde sua salvação
“...entregue a Satanás para que o corpo seja destruído...”e
“...seu espírito seja salvo no dia do Senhor...”. ele perde a
benção da comunhão e proteção espiritual da igreja, mas nunca a salvação.
Portanto, o que fica implícito é que Jesus usa a disciplina
para corrigir a igreja. O texto afirma que conivência e cumplicidade com o pecado e pecador também contamina o Corpo. E
por isso, ou você abandona seu pecado ou a igreja; ou a igreja
confronta o pecador ou se corrompe aos olhos do Senhor!

* Pastor em Guarulhos – SP. Diretor Acadêmico do SBB Emaús

Por que Autoconfrontação ?

A

utoconfrontação ?
Não seria apenas
outra maneira de
dizer “Autocondenação” ?
Em lugar de confrontar a mim
mesmo, eu não deveria estar edificando a mim mesmo
? Eu não deveria estar procurando melhorar a minha
auto-estima ou auto-imagem ? Não devo aprender a
amar a mim mesmo antes de
amar aos outros ?
Perguntas como estas
refletem o fato de que muitas pessoas estão seguindo
um ensinamento falso que
tem estado presente entre
nós desde o início dos tempos, mas que está alcançando uma popularidade sem
precedente na igreja de hoje.
Trata-se da “doutrina” da
exaltação e satisfação do eu.
A preocupação consigo
mesmo baseia-se no entendimento errôneo do relacionamento do homem com
Deus, não é bíblica e impede o crescimento espiritual.
Exaltação e satisfação do
eu têm tido sempre conseqüências devastadoras. A
ênfase no eu foi a origem da
queda de Satanás (Isaias
14: 13-14) e estava também

no âmago da primeira tentação do homem (Gênesis 3:16). Exaltação e satisfação do
eu alcançarão o seu auge
nos últimos tempos quando,
conforme a Bíblia prediz, os
homens serão amantes de
si mesmos (II Timóteo 3:12).
Em vez de agradar ou
exaltar a si mesmo, a Bíblia
diz que você deve examinar
a si mesmo (ou confrontar)
e se humilhar (Mateus 23:12;
I Coríntios 11:31) porque o
seu coração é enganoso e
desesperadamente corrupto, além do que se possa
compreender (Jeremias
17:9).
A Autoconfrontação deve
prosseguir ao longo da sua
caminhada cristã se você
deseja evitar a hipocrisia de
julgar os fracassos dos outros sem antes examinar a
sua vida de modo bíblico
(Mateus 7:1-5; Lucas 6:4142). E, ainda mais importante, a autoconfrontação deve
ocorrer de acordo com a Palavra de Deus (II Timóteo
3:16-17); Hebreus 4:12).
Nem sempre será fácil confrontar a si mesmo nos moldes bíblicos, todavia, o Es-
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pírito Santo, o Auxiliador, vai
ajudá-lo a encarar os seus
pecados, fracassos e falhas
(João 16:8, 13-14).
Se há uma ênfase singular que permeia esse treinamento, ela atua no sentido de
que você verifique biblicamente se está procurando
agradar a si mesmo ou a

Deus em tudo quanto pensa
e faz (II Coríntios 5:9;
Colossences 1:10; 3:2, 17).
Conforme você mesmo poderá logo descobrir, o objetivo
desse
curso
de
discipulado pessoal e treinamento em aconselhamento
bíblico não é ensiná-lo a salvar a sua vida, mas perdê-la

por amor a Jesus (Mateus
16:24-25; Lucas 9:23-24)
mediante o processo de
auto-avaliação bíblica, despojando-se de velhos hábitos pecaminosos e revestindo-se de novos hábitos de
acordo com a vontade de
Deus para sua vida (Efésios
4:22-24).

Que Deus abençoe as
verdades da Palavra em sua
vida à medida que você der
início a um processo fiel e
constante
de
autoconfrontação bíblica.
Eduardo Monteiro
(Extraído do manual de
Autoconfrontação)

O Perigo da Indiferença

F

e r n ã o d e Magalhães
era
português, mas
morreu no comando de uma
frota espanhola onde hoje é
o arquipélago das Filipinas.
Esse heróico navegador foi
ferido incontáveis vezes, em
vários combates, defendendo os interesses de Portugal, mas, mesmo assim ,
nunca chegou a merecer a
gratidão pública de seu Rei.
Provavelmente chateado
com isso, Fernão ofereceu
seus serviços ao Rei da
Espanha, que, reconhecendo a dedicação e a qualificada perícia do navegador, o fez
comandante de uma frota de
cinco navios e confiou-lhe a
missão de descobrir um caminho para as Índias Orientais velejando para o Oeste.
Muitos outros haviam tentado contornar o continente
americano pelo Norte, mas
nenhum havia tido êxito.
Fernão, então, decidiu tentar
pelo Sul. Assim, partiu para
a costa brasileira e daí
rumou para o Sul até atingir
a Patagônia. Acabou descobrindo uma passagem, hoje
conhecida como Estreito de

Magalhães, e, movido por
seu indomável entusiasmo,
avançou com suas caravelas
pela passagem desconhecida até atingir o oceano ao
qual nomeou de Pacífico.
Três meses depois, após
vcncer motins e doenças,
chegou à região hoje chamada de Filipinas. A Espanha
alcançou enormes lucros
com este feito, enquanto Portugal não obteve ganho algum.
Notamos, portanto, que
um dos maiores navegantes
de todos os tempos não teve
o reconhecimento que merecia. O mesmo aconteceu
com outros grandes homens, como Ghandi, que
dedicou sua vida à luta pela
independência da Índia e foi
assassinado por um indiferente que não reconhecia o
inestimável serviço que ele
prestava à pátria.
No Cristianismo, vemos
Jesus ser rejeitado pelo seu
povo. As Escrituras Bíblicas
dizem: “Veio para os seus e
os seus não o receberam”
(João 1:11). Por sua vida e
obra, Jesus merecia a consideração de seu povo, mas

um grupo de invejosos
por conta de sua popularidade e indiferentes ao
bem que Ele fazia, especialmente aos mais pobres, resolveu eliminá-lo.
Às vezes temos grandes perdas em nossa
vida cotidiana em razão
de nossa atitude de indiferença. Muitas vezes
pensamos que o serviço
que o outro nos presta é
sua obrigação pelo fato
de ser nosso funcionário,
cônjuge, filho, amigo ou
colega de trabalho. Esquecemos ou não temos
a capacidade de ver a disponibilidade e dedicação com
que nos servem ou ajudam.
Quantas vezes perdemos
a oportunidade de fazer um
elogio? Quantas vezes deixamos de ver a prontidão do
outro em nos servir?
Quantas vezes deixamos de
valorizar a delicadeza do outro em nos trazer, por exemplo, um copo d’água?
Quantas vezes deixamos de
dizer obrigado? Quantas vezes perdemos oportunidades valiosas de criar laços
afetivos? Quantas pessoas

* José Francisco Castro
viviam perto de nós e nos
abandonaram devido à nossa indiferença?
A indiferença, portanto,
deve ser evitada em nossas
vidas, pois ela destrói, desanima, mata, separa e traz prejuízos irrecuperáveis. É certo
permitir que algo tão maléfico
faça parte de nosso cotidiano? Pensemos sobre isso.
* O autor é co-pastor da
Igreja Batista Regular
Jerusalém e dirige a
Congregação Redenção em
Manaus-AM.
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Teologia da Generosidade

Pedro Evaristo C. Santos
* Pr.diretoria@sebarsp.org.br

Palavras para Generosidade no Antigo Testamento

O

Antigo Testamento é
rico de expressões que
apontam a atitude generosa com que deve ser possuído o
povo de Deus. O Deus que trata seu
povo com generosidade é o mesmo Deus que espera que seu povo
haja de igual modo para com seu
ministério, bem como na direção
de seu próximo.
Em Dt 15, o povo de Israel, nas
planícies de Moabe, é desafiado a
agir generosamente com seu escravo hebreu. Por qualquer razão, um
hebreu ou hebréia pobre havia se
vendido como escravo para outra família israelita. Por seis anos ele havia servido aquela família. Mas chegou o ano da libertação. Ele tinha que
ser livre. Neste momento, aquele homem de posses poderia ser mesquinho com seu escravo que lhe serviu
naqueles anos, e deixá-lo sair, mas
sem nada.
Como agir ali? Como ser fiel ao
Senhor além do necessário, dandolhe mais que a libertação? Como crer

que deixar sair livre o escravo não é
dano, mas ganho? O Senhor ordena
que aquele escravo deva sair com
suprimento generoso da casa de seu
senhor. Este senhor deve “dar liberalmente” ou “dar conforme foi abençoado” (Dt 15.14). A causa maior para
generosidade de Israel é a libertação
do Egito. Então, o povo de Deus, para
ser generoso, precisa lembrar como
Deus tem tratado seu povo com generosidade, por meio da libertação
da escravidão. Somente quando olhamos para as bênçãos de Deus, e
notamos a forma abundante com que
ele nos tem tratado, é que agimos
generosamente para com sua obra.
O povo no deserto foi desafiado
também a dar ofertas para o serviço
no Tabernáculo. Mas coube aos príncipes darem o exemplo primeiro. A
liderança deve ser o modelo de generosidade para o povo do Senhor.
Entre as ofertas dos príncipes, havia
um prato e uma bacia, ambos de
prata, cheios “de flor de farinha”, ou
da melhor farinha (Nm 7.13ss). A liderança fiel dá o melhor para o Senhor. E quando o povo do Senhor vê
sua liderança dando o melhor, ele a
segue no mesmo passo.
Mas generosidade no Antigo Tes-

tamento, além do que já foi dado, há
outros exemplos de generosidade
horizontal, homem a homem. Nos
livros de poesia e sabedoria a generosidade é exaltada como sendo obra
do homem justo. Isso quer dizer que
o homem justo também é misericordioso. Ele entende que a vida de fé
inclui generosidade, porque Deus o
tratou generosamente. O que implica que o justo é generoso porque ele
compreende a grandeza da bondade
de Deus para com ele.
No Sl 37, por duas vezes, é mencionada a atitude generosa com que
o justo dá. No v. 21 é dito que “o justo
se compadece e dá” generosamente. Na primeira linha desse texto,
podemos ver que atitude do ímpio é
contrária a generosidade. Ele pede
emprestado, mas não paga. No entanto, o justo, por sua vez, faz mais
do que dar emprestado, ele dá, pois
sabe que o ímpio não lhe pagará.
No v. 26, a generosidade do justo é retratada as seguinte forma – “
(o justo) É sempre compassivo e
empresta.” Outra forma de dizer isso
é “O justo é sempre generoso e dá
livremente.” Mas uma coisa é acrescentada na segunda linha do
versículo – “e a sua descendência

será uma bênção.” Note com bastante atenção – o crente generoso
produz descendência abençoada.
Isso quer dizer que os filhos do fiel
também serão fiéis em ser generosos. Olhando de forma mais ampla,
o povo de Deus deveria ser generoso também por causa das conseqüências que isso trará sobre seus filhos e netos, e além (veja o Sl 112.5).
No livro de Provérbios nós encontramos outras formas de expressar a
generosidade. Nos dois casos nós
encontramos as conseqüências para
quem é generoso. Em Pv 11.25 vemos que quem é generoso prospera,
e quem dá água a quem tem sede
receberá água quando estiver com
sede. Isso quer dizer que o generoso
é alguém que tira os outras das dificuldades. Ele é um refresco para
quem está em apuros. Mais a generosidade é mais que tirar os outros de
apuros – ele terá quem o ajude nas
dificuldades. Em Pv 22.9 nós notamos
que o generoso é alguém abençoado

*

por que reparte o seu alimento.
Note que os termos e expressões
para generosidade são bem concretos, e que a generosidade é sempre
vista em tom positivo. Também lembremos que a generosidade tem seu
resultado. O generoso “prospera”, “é
abençoado”, “terá descendência
abençoada”. Esta é uma forma de
dizer que Deus não se esquece daqueles que lhe são obedientes.
Então, podemos dizer que a generosidade é uma ponte que v. constrói, não somente para os outros, mas
também para você mesmo. Pode ser
que você nunca venha a passar por
dificuldade. Mas se vier, você tem a
promessa que você terá sua ponte
de escape. Então, lembre-se do amanhã, e seja generoso hoje.
Se a Igreja no século 21 quer
deixar sua marca, ela precisa trilhar
o caminho da generosidade – para
o ministério da igreja local, missões,
e para os necessitados no meio da
igreja, ou fora dela.

Pastor em São Paulo-SP - Diretor Acadêmico do SEBARSP

Uma ESCOLA
chamada DESERTO!
Pr. Edgar Rodrigues Donato

Fechando a brecha
“Então o povo se arrependeu
por causa de Benjamim, porquanto o Senhor fez uma brecha
nas tribos de Israel.”
Juízes 21:15

U

ma brecha foi aberta
entre o povo de Israel.
Uma tribo quase completa estava faltando e o povo se
entristeceu. Os homens de
Benjamim deveriam tomar uma
atitude séria com o pecado e não
o fizeram e veio a luta contra seus
irmãos para que pudesse ser
mantido o compromisso de uma
conduta elevada diante de Deus.
Isso lhe faz lembrar algo , minha irmã ? Talvez para manter um
alto padrão de conduta cristã você
precisou se indispor com seus irmãos, sua família e amigos.
Ou terá sido o contrário? Para
poder manter o relacionamento
com outros você deixou o inimigo
abrir uma brecha no seu lar, sua
vida, sua igreja? Famílias inteiras
estão sendo divididas por ganância, orgulho, inveja, que cada vez
mais quebram nossos lares, impedindo o fortalecimento espiritual e emocional de seus membros.
Você sabe o que precisa fazer
para extirpar o erro, pois o mal não
pode ser abrigado em sua vida,
mas Satanás usa os que são dele
mesmo entre o povo escolhido e
você cai.
É preciso que cultivemos um
espírito cuidadoso e sensato , um
criterioso senso de justiça e corretas perspectivas de nossas prioridades. O justo é árvore de vida
e floresce junto a ribeiros de
águas porque ele se deleita em
Deus e vê realizados os desejos
do seu coração.
Algumas brechas têm sido
abertas entre o povo de Deus; o

comodismo, a indiferença, a falsa
santificação e a cobiça que são
pecado. Salomão diz em Prov. 1:19“ Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça , ela tira
a vida dos que a possuem.” Lutar
para obter algo que desejamos é
determinação, é garra, mas obter
a qualquer preço o que pertence a
outrem é temeroso, pois pode levar-nos a danos irreparáveis.
Vivemos um tempo de ira
incontida, quando coisas pequenas
são motivo para se perder o controle. Uma briga no trânsito e termina em morte, uma discussão
com o vizinho e todos vão parar na
delegacia. Muitas tristezas e desavenças poderiam ser evitadas se
não fossem as atitudes iradas em
momentos difíceis.
Há inúmeras brechas que abrimos em nossas vidas que conduzem a uma existência apática
e infeliz em contraste com as promessas de vida abundante que o
Senhor nos faz. Talvez uma mágoa antiga, jamais perdoada e
nunca esquecida , que bloqueia
o canal da oração, ou a raiva sofrida pelo abandono daquela pessoa a quem você dedicou todo o
seu amor e a sua vida e que lhe
deixou esquecida no canto ou
mesmo a preocupação pelo dia
de amanhã, fardo mental que
você carrega a ponto de lhe roubar o brilho dos olhos e a alegria
da face.
Mas há uma brecha que corrompe e destrói amizades, que
com uma aparência de “quero
ajudar”ou mesmo “precisamos
orar”consegue semear discórdia e
inimizade, é capaz de plantar desconfiança e amargura. É aquela
que a Bíblia diz que o Senhor Deus
abomina: “o que provoca contendas entre irmãos “.

Muitos crentes bem intencionados , mas mal preparados
são capazes de provocar verdadeiras tempestades, corromper
grandes amizades e trazer desentendimento e tristeza.
Cuidado , minha irmã, com
quem gosta de “ver o circo pegar
fogo”e fica ä espreita, vigiando
só pelo prazer de dizer =”eu bem
que avisei”. Fuja destes. O verdadeiro amigo não é o que passa a mão sobre sua cabeça mesmo você estando errado, mas é
aquele que lhe mostra o erro
para vê-lo corrigir-se e que é capaz de amá-lo apesar de seus
defeitos e não por causa de
suas qualidades .
Diariamente, no meu trabalho, eu me deparo com brigas de
alunos e ao tentar conseguir uma
reconciliação acabo descobrindo
que há sempre um terceiro envolvido ,” aquele que disse que o fulano falou isso de você “e enquanto eu estou advertindo os dois brigões o terceiro faz aquela cara de
“não tenho nada com isso , eu só
quis ajudar.”Isso é falta de caráter.
Nós não conseguimos controlar muitas coisas em nossa vida.
Muito do que nós somos é porque recebemos, como nossa altura, nossa cor, nosso QI, mas
nosso caráter é escolha nossa. E
a cada nova escolha que fazemos
estamos construindo nosso caráter.
Escolha fazer o certo e deixe
Deus cuidar de todas as outras
coisas pra você. Ore com fé como
se tudo dependesse de Deus e
aja com amor como se tudo dependesse de você.
Feche essa brecha , minha
irmã.
Com amor, Selma
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Como será a vida no deserto?
É uma vida dura: desconforto,
esterilidade, ausência de vegetação,
de vida; poucos recursos ou nenhum. É um cenário onde o sol reina e os homens e mulheres aprendem as leis da sobrevivência. A simples leitura do romance “Vidas secas” de Graciliano Ramos, provoca
sede, pois quem mora em áreas
mananciais, desconhece a dureza
de passar sem água. Não há desertos no Brasil, mas a seca mostra a
grande luta do bravo nordestino.
O deserto na Bíblia, além de ser
um lugar literal, pode ser aplicado
a uma experiência de provação, de
teste, até mesmo de aperfeiçoamento espiritual.
Não existe apenas o Saara. Outros desertos assemelham-se a uma
doença intermitente, um desemprego, término de noivado, divórcio, angústia diante da perda de uma pessoa querida. Parece um andar em
circulo, não se sabe o rumo, é lugar
de mesmice, de monotonia. Contudo, diante de provações, Deus toca
fundo em nossa essência. Ele nos
põe em situações onde o nosso verdadeiro eu vem à tona.
O que aprendemos no deserto?
Recordar-te-ás de todo o caminho,
pelo qual o Senhor teu Deus te guiou
no deserto estes quarenta anos, para
te humilhar, para te provar, para sabe
o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos
- Deuteronômio 8.2
1. Aprendemos sobre o Senhor
A nossa sensibilidade fica à flor
da pele e assim como os órgãos dos
sentidos podem ser exercitados, da
mesma forma a fé. Alguém já disse
que o sofrimento é o megafone de
Deus para captar nosso coração.
São lições fundamentais, não aprendidas na topografia do bem estar

material ou dos momentos de festa.
2. Aprendemos a ser humildes.
Assim como João, no dia a dia
das suas atividades, na obscuridade, em condições básicas para se
manter, ele aprendia algo que diria
mais tarde: É necessário que Ele (Jesus) cresça e eu diminua. Não estava debaixo dos holofotes, não era
paparicado, ele não era um fenômeno da mídia. A sua dura camada de
orgulho era removida pelo Artesão
Divino. Surgia um homem mais humano, talhado no caráter, apesar do
anonimato e da solidão.
3. Aprendemos sobre a nossa
própria identidade
O deserto expõe o nosso verdadeiro eu. O verso nos revela esse
terceiro propósito: “... para saber o
que estava no teu coração...”. Assim
que os israelitas chegaram ao deserto, as mascaras caíram. Pareciam tão ardorosos em sua fé, tão
destemidos após atravessarem o
Mar Vermelho, mas assim que a
água faltou, a murmuração fluiu
como um caudaloso rio. O Pedagogo
divino não os queria destruir, apenas refiná-los na fornalha: o forno
prova o ouro; mas aos corações prova o Senhor – Provérbios 17.3.
Concluindo, todos estamos matriculados na Escola do Sofrimento,
pois esta é inerente ao ser humano.
Passaremos pelos desertos da vida,
grandes ou pequenos, de maior ou
menor intensidade. Agüente firme e
prepare o seu coração. Você perceberá que na vida, estamos sujeitos
a perdas, dores, mas o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio é
Deus. Pegue na mão do Senhor e
deixe-o conduzi-lo... Aliás a vida é
um deserto, logo chegaremos do
outro lado. Mas enquanto estamos
aqui bebamos sempre da Água da
Vida: Jesus.
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Sena Madureira : 90 Anos

N

os dias 6 a 8 de janeiro último, a Primeira Igreja
Batista Regular em Sena Madureira-AC, liderada
pelo Pr. João Marinho Campêlo Filho, realizou uma
série de conferências que marcou os 90 anos de fundação
daquele trabalho.
O preletor foi o Pr. Gilsomar Amaral, que é professor do
Instituto Bíblico Maranata. O tema das conferências foi “As
Evidências da Igreja que Batalha pela Fé”.
Como parte das comemorações também foi realizada uma
Escola Bíblica de Férias com participação de 216 crianças,
sob a liderança do casal de missionários. Evilázio e Talita,
que são membros da igreja e realizam trabalhos entre os ribeirinhos nos rios da Amazônia Brasileira: Purus, Caeté, Iaco
e Macanã. Muitas crianças e adolescentes se converteram.

A foto mostra, da esquerda para a direita,
Antonio Nascimento, Fanine, Tarcísio, Salu, Luiz Vieira,
Josemil Chaves, José Ribamar, Evilázio Apolinário,
Narciso, Pr. João Marinho e mais dois pastores visitantes
na ocasião das conferências.

Congresso Nacional
no Litoral

Paulínia tem Nova Igreja

T

udo começou com o chamado do Senhor na vida
do Pr. Bob Gilley Jr. Após o chamado, começou o
longo período de treinamento que, na verdade continuará até o fim da jornada deste lado da eternidade.
Hoje o sonho tem um endereço: Igreja Batista da Vitória, cidade de Paulínia, região metropolitana de Campinas-SP. Nos dias 20 a 22 de janeiro último aconteceram as conferências de inauguração tendo como pregadores os pastores Will Foran e Dave Clear, que muito
têm colaborado com Pr. Bob para a concretização do projeto de implantação da Igreja Batista da Vitória. A gratidão se estende, também ao Pr. Steven Trask e aos irmãos da Primeira Igreja Batista Bíblica de HortolândiaSP.
O ministério de implantação da IBV tem como meta principal a restauração de famílias através da transbordante
graça de Deus, das suas misericórdias e da ação do Espírito Santo.
A nova igreja apesar de bastante jovem, atua em diversos ministérios de apoio: escolinha de futebol, aulas de
inglês, violão, artesanato e horticultura orgânica. Aos sábados, ministério com homens, mulheres e jovens, além das
programações de cultos e estudos bíblicos às quartas e
domingos.
Paulínia tem cerca de 80 mil habitantes e a Igreja Batista da Vitória está localizada no Bairro Bom Retiro com
15 mil pessoas para serem alcançadas. O endereço é:
Rua Vicente Martins Campos, 42 (Antiga Rua 10), Bairro
Bom Retiro. Os cultos estão sendo realizados em uma
tenda de lona, enquanto não concretizar a construção do
templo definitivo.

Tenda de lona onde funciona a igreja.

*

O

Hotel Fazenda Três Poderes, localizado no litoral
Norte de São Paulo, na divisa das cidades de São
Sebastião e Caraguatatuba será o palco do XVIII
Congresso Batista Bíblico nos dias 10 a 14 de julho de 2006.
Espera-se que os 600 lugares disponíveis no hotel sejam ocupados pelos congressistas de todo o Brasil que chegarão em
caravanas que já estão sendo organizadas em diversos estados.
A programação do congresso visa alcançar todos os participantes, desde crianças até adultos e as inscrições já podem
ser feitas com possibilidade de parcelamento dos pagamentos até a data do congresso. Para maiores informações:
(19) 3228-3576, ou pela Caixa Postal 3093 – CEP - 13033990 - Campinas-SP
Temas e Preletores
Família Cristã
Pr. Francisco de Assis (RO)
A Doutrina das Últimas Coisas (Pr. Walace Williams (EUA)
O Desafio Missionário
Pr. Marcelo Silva (SP)
A Preservação da Doutrina Gerando Igrejas Saudáveis
Pr. Josué Pereira Félix (SP)
Ampliando a Visão Missionária
Pr. Samuel Barreto Barbosa (BA)
A Exposição Bíblica
Pr. Walace S Juliares (SP)
O Treinamento de Obreiros
Pr. Eurípedes A Santos (BA)
Os Ministérios Específicos
Pr. Edivaldo Cano (MG)
Haverá ainda grupos especiais para os homens com os
pastores Wallace Williams (EUA) e Josué P. Félix (SP) para os
jovens, com o Pr. Fábio Oliveira (MG) e Pr. Ronaldo Moraes
(RJ). Palestras para as mulheres e um treinamento especial
para professores de crianças.

E Agora, Maomé?

É

impressionante a
c o n f u s ã o
provocada pela publicação das charges de
Maomé por um jornal da Dinamarca. Dezenas de pessoas já foram assassinadas
como conseqüência de atos
violentos por parte de praticantes do islamismo. Foi
como acender o pavio para
uma Jihad (guerra santa).
Fundamentalistas e moderados da religião de Maomé se
juntaram em um verdadeiro
grito de guerra, colocando em
risco tanto a liberdade de expressão como a religiosa.
Uma voz corajosa em
meio a tanta confusão, ecoou
em meio a tanta cegueira espiritual, na pergunta de Jihad
Momani, redator-chefe da revista jordaniana Shihane: “O
que traz mais prejuízo ao Islã,
estas caricaturas (de Maomé)
ou as imagens de um seqüestrador que degola sua vítima diante das câmeras, ou
ainda de um terrorista suicida
que se faz explodir em meio a
um casamento em Amã?”
Fatos como este servem

para levar o mundo inteiro à
reflexão e uma inevitável comparação entre o fundamentalismo islâmico e o fundamentalismo cristão bíblico. Os cristãos, ao invés de destruir os
contrários busca ganhá-los
para a fé em Jesus Cristo,
Senhor e Salvador de todo
aquele que nele crê.
O cristão fundamentalista
bíblico não tem inimigos. Ele, a
exemplo de Cristo, quando insultado, não reage com insulto.
A grande vantagem do cristão é
que ele está neste mundo para
pregar o amor de Deus e a salvação em Cristo que morreu
pelos que o injuriavam.
O cristianismo é supracultural e foi por isso que Jesus deu aos seus seguidores a grande comissão para
que evangelizassem, tanto
Jerusalém, como toda a
Judéia e Samaria e até aos
confins da terra.
Maomé está em xeque!
Aqueles que acham tão belas
as manifestações culturais
do Islã, não devem se esquecer que o lema desse credo
é eliminar todos os que não o
aceitam.

Equipe de trabalho na montagem da tenda.

A Casa do meu Pai

C

om freqüência visito os meus pais.
Eles moram na cidade de Diadema (grande
ABC). Geralmente às terçasfeiras, dia de descanso, dirijo-me para lá. Apenas 22 km
nos separam e fazem a expectativa de revê-los aumentar quando demoro um pouco
mais.
Estaciono em frente ao
modesto sobrado e já vou
abrindo o portão de entrada.
No fim da rua, dois irmãos
meus têm uma oficina mecânica. Ao enxergarem o carro
parado, já sabem que estou
na área, param de trabalhar e
vêm a casa para tomarmos
café e conversarmos. Instantes depois, minhas cunhadas
saberão que cheguei, logo
aparecerão com meus sobrinhos que se misturam aos
meus filhos e a casa fica mais
barulhenta. Minha irmã casada, trabalha num escritório
próximo e quando informada,
vem almoçar com a gente. Somos cinco filhos, apenas um
solteiro, mais novo que eu. Ficamos em volta da mesa ou
da sala contando as últimas
novidades.
Em janeiro ultimo, por ocasião das férias, resolvi passar três dias na casa do meu
pai (aproveito para agradecer
o apoio da minha querida
Sandra). À noite, dormi no
mesmo quarto de antes, na
mesma cama de outrora, pa-

*

ralela à do meu irmão atualmente solteiro. O tempo parou enquanto meus pensamentos voltavam á época anterior ao casamento. Ali deitado, janela aberta, através da
copa de uma árvore da rua,
contemplei o céu iluminado
enquanto me deliciava na
comparação entre a casa do
meu pai e a Casa do Pai.
A casa do meu pai
Chego a qualquer hora na
casa do meu pai e sou bem
recebido. Tenho uma cópia da
chave para abrir a porta de entrada.
Fico à vontade na casa do
meu pai, não sou estranho,
sou filho, sou amado, abraçado, bem tratado, consolado.
Faço o que quero, deito no
sofá, abro a geladeira, os armários e vou beliscando. O
papai e a mamãe não se cansam de oferecer alguma coisa para comer ou beber. Não
falta alimento na casa do meu
pai.
Qualquer um dos meus irmãos, quando conta uma experiência, lá vem o meu pai
dando um conselho. Vale a
pena ouvi-lo, pois nunca o vimos reclamar de nada. Sua
atitude de confiança em Deus
era o “chão” que precisávamos nos momentos mais difíceis.
Um
guerreiro
batalhador que criou cinco filhos.
Damos gargalhadas tão

altas e ficamos ainda mais
felizes quando fazemos o meu
pai sorrir, até o papagaio não
se contém e explode em gritos de euforia. Gostamos de
contar casos antigos, engraçados. Ás vezes meu pai tosse mais do que o habitual, é
hora de parar, pois receamos
que ele fique atacado de bronquite.
Na casa do meu pai há
recordações, espaço para todos os filhos, fotos antigas,
objetos memoráveis como o
filtro de porcelana que já dura
mais de 35 anos e participou
de todas as mudanças que
minha mãe fez. O filtro vai ser
disputado quando repartirmos a herança.
A Casa do meu Pai
Na casa de meu Pai há
muitos aposentos; se não fosse assim, eu lhes teria dito.
Vou preparar-lhes lugar. E se
eu for e lhes preparar lugar,
voltarei e os levarei para mim,
para que vocês estejam onde
eu estiver. Vocês conhecem o
caminho para onde vou.
Foi o meu Irmão mais velho quem disse as palavras
acima. O seu nome é Jesus.
O Pai celeste não vê a hora
da minha chegada. Como a
Família é numerosa, mais e
mais moradas estão sendo
criadas. O lugar que está sendo preparado por meu Pai e o
meu Irmão está acima de
toda comparação, olhos hu-

manos não seriam capazes
de descrever nem o coração
imaginar. Não é para menos,
meu Pai é riquíssimo. No Testamento da Família consta
que meu Pai é o dono da Cidade com ruas de ouro puro,
pedras preciosas como
jaspe, safira, esmeralda,
sardônio topázio e outras. Tenho informações seguras,
estão preparando um Banquete jamais celebrado antes.
Um mano disse que lá é incomparavelmente melhor do
que aqui. Outro irmão falou
que Papai é tão generoso e
recompensará cada um dos
seus filhos.
Não vejo a hora de ir para
a Casa definitiva, quero abraçar meu Pai e meu Irmão tão
amorosos. Eles garantem:
enxugarão nossas lágrimas,
tirarão nossa tristeza, nosso
pranto, nosso choro, nossa
dor e a morte já não existirá.
Viveremos para sempre honrando Papai e nos deleitando
para sempre em Família.
Enquanto aguardo minha
ida à Casa do Pai, vou celebrando com a amostra que
tenho aqui na terra. Obrigado
pai! Te amo Pai!
Comigo vinde já à Casa do
meu Pai,
À Casa do meu Pai.
Eu te verei ali na Casa do
meu Pai,
Onde tudo é paz e amor.

Pastor em São Paulo-SP - Bacharel em Teologia e licenciado em Letras

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
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Enviem as notícias por e-mail:
jornaldeapoio@jornaldeapoio.com.br,
ou pelo correio: Caixa Postal, 125 CEP 14300-000 - Batatais-SP

ENCONTRO DE SENHORAS
No dia 29 de abril acontecerá na Igreja
Batista Boas Novas em Sales Oliveira-SP,
sob a liderança do Pr. Vanderley Borges, o
Encontro Anual de Mulheres Batistas
Fundamentalistas daquela região. O tema
será: “Planos de Deus para nós Mulheres” e
a divisa, I Samuel 2:2. As preletoras serão
as irmãs, Sueli Castelan, de Franca SP e
Suênia Araújo, de Campo Grande MS. O local do encontro será o Salão Social do Centro de Lazer do Trabalhador. Maiores informações pelo e-mail: Borges_ibbn@yahoo.
com.br ou pelo telefone (16) 3852-1638, com
a irmã Elda. Inscrições até dia 22 de abril.
“SERVOS DO DEUS VIVO”
Dias 14 a 16 de abril o Instituto Bíblico
Maranata de Marilândia do Sul-PR, estará
realizando suas conferências missionárias
sob o tema “Servos do Deus Vivo”. Os
preletores serão os pastores João dos Anjos (Servos em Família) e Luciano Martins
(Servos que Deus Procura). Maiores informações:
www.ibmaranat.com.br;
Email:ibmaranata@ibmaranata.com.br, telefone (43) 3428-1375.
SANTA IZABEL DO RIO NEGRO
O missionário Moisés Gomes de Oliveira está na reta final do seu trabalho
no Alto Rio Negro. No início de 2007 deverá mudar o campo de trabalho e um
pastor assumirá a igreja em Santa Izabel
do Rio Negro. As opções são: Maués,
Parintins,Itacoatiara, Rio Preto da Eva e
Nova Olinda do Norte, todas no estado
do Amazonas.

REUNIÃO DE PASTORES
A reunião bimestral de pastores da regi ão nordeste do Estado de São Paulo
acontece no dia 11 de março na cidade de
São Joaquim da Barra-SP, promovida pela
Igreja Batista Bíblica de Orlândia liderada
pelo evangelista Emerson J. de Andrade.
O motivo da reunião acontecer em São Joaquim da Barra é devido à possibilidade
de melhor acomodação na empresa de um
dos membros daquela igreja: Casa Da Lavoura, Av. Marginal Esquerda, 1.700. O pregador é o Pr. Terrill Nathan Rose, de Ribeirão Preto.
5º ANIVERSÁRIO
Dias 11 e 12 de fevereiro o missionário
Leonilson Pereira Leite, que está trabalhando na fundação da igreja em Igarapava SP,
realiza conferências para marcar o 5º aniversário daquele ministério. No momento
está construindo os muros do terreno e uma
sala de aulas para crianças. Durante as conferências novos irmãos serão batizados.
Novo endereço do pastor: Rua Bernardino
de Campos, 458
CONSTRUINDO
A Igreja Batista Bíblica Ebenézer, em Vitória da Conquista-BA liderada pelo Pr. Edson Nogueira, está em fase de construção
desde 2002 na base de mutirão e com um
pedreiro e servente fixos. Desde dezembro
de 2003 os cultos já estão sendo realizados
no local, mas ainda há muito trabalho para
ser feito. Vamos manter-nos em oração pelo
término desta construção para a glória do
Senhor.

Dicas de Leitura
PLANO MESTRE DE EVANGELISMO
ROBERT COLEMAN
www.mundocristão.com.br
Tel (11) 5668-1700
Editora Mundo Cristão
De volta, o clássico da década de 1960 que apresenta os princípios de
evangelização e discipulado praticados por Jesus.

COMBATE DA FÉ
C.H. SPURGEON
sheddpublicacoes@uol.com.br
Shedd Publicações
Este pequeno livro de Spurgeon
tem um grande conteúdo para os pastores. Foi a última pregação de
Spurgeon proferida para pastores.

A MENSAGEM DA MISSÃO
HOWARD PESKETTE
VINOTH RAMACHANDRA
www.abub.org.br/editora
ABU Editora
Neste livro, o conceito de missão, que inclui a obra transcultural, é totalmente bíblico e desafiador para os que trabalham na missão da igreja
hoje.

O SERMÃO PROFÉTICO DE JESUS
NORBERT LIETH
www.chamada.com.br
Tel (51) 3241-5050
Fax (51) 3249-7385
Actual Edições
Mais atual do que em qualquer outra época este sermão está ligado a
todos os assuntos escatológicos da Bíblia.

A CEIA DO SENHOR
CH.MACKINTOSH
www.literaturacrista.com.br
Vale a pena conhecer a posição de Mackintosh sobre esta ordenança que
tem um significado maravilhoso para os redimidos no sangue do Cordeiro.

A VIDA DE UMA MULHER DE NEGÓCIOS
ELIZABETH GEORGE
www.hagnos.com.br
Tewl/Fax (11) 5668-5668
Editora Hagnos
Quando você segue o plano de Deus para aproveitar melhor o seu
tempo, você chega a conhecer a beleza, simplicidade e poder de uma
vida vivida segundo os princípios e propósitos de Deus.
A divulgação destas obras não implica em concordância com todos
os títulos dos catálogos das respectivas editoras.

ALICERCES DO SUCESSO
Descubra uma nova perspectiva participando dos seminários que darão uma nova
direção para sua vida. São seminários que
procuram responder, entre outras, as seguintes perguntas: Como posso obter a maturidade espiritual? Como posso ter relacionamentos que perduram? Entre em contato e obtenha maiores informações: www.alicerces.com.br
- E-mail: cursos@alicerces.com.br, telefone
(11) 5673-4521-Fax (11) 4043-5204, Rua Alta,
5 – Sete Praias - CEP 04.477-520 - São Paulo-SP.
MISSÕES PELA FÉ
A Primeira Igreja Batista em São Sebastião do Paraíso-MG, sob a liderança do Pr. Jader
Machado dedica o mês de março para missões e nos dias 4 e 5 acontece a Conferência
Missionária para renovação da Promessa de
Fé para Missões. O pregador é o Pr. Carlos A
Moraes, Diretor de Missões da AMI.
RETIRO
Cerca de 150 irmãos, entre pastores, missionários, obreiros e jovens participaram o
Retiro de Pastores realizado pela JUBBESP
nos dias 23 a 27 de Janeiro último no Hotel
Fazenda Vale dos Cedros município de
Paraibuna-SP. Todos os participantes tiveram
excelente oportunidade de comunhão e foram
bem alimentados espiritualmente através dos
estudos e mensagens proferidas sob o tema
geral. “Crescimento da Igreja”.
NOVO PASTOR
A Primeira Igreja Batista Bíblica Herdeiros de Deus da cidade de Santa Maria da
Vitória-BA está em fase de transição pastoral. O Pr. Domício Gramacho apóia a vinda
de um novo pastor e há grande possibilidade que seja o irmão Zacarias Avelino
Andrade Neto, membro da Igreja Batista Bíblica Salém em Salvador-BA.
ENLACE I
No dia 11 de março de 2006, nas dependências da Igreja Batista Bíblica de
Guarulhos-SP, acontece o enlace matrimonial do jovem casal Caroliny e Diego. Ela é
filha do Pr. Nilson Aurora de Souza e dona
Simone e ele, filho do casal Remigio Rocha
Neto e Lucinéia F Vaz.
ENLACE II
No dia 18 de março de 2006, unem-se
pelos laços sagrados do matrimônio, o casal
Ângela e Alex Fernando, membros da Igreja
Batista Independente em Orlândia-SP. O casal passará a residir na cidade de Guará-SP.

16º ANIVERSÁRIO
A Igreja Batista Bíblica Betel de TaubatéSP, liderada pelo Pr. Manoel A Cruz comemora seu 16º aniversário realizando uma
série de conferências nos dias 23 as 26 de
março. O conferencista é o Pr. Esdras Moreno Pintor, da Igreja Batista Bíblica de Santa
Branca-SP.
EUA
No dia 6 de março, o Pr. Antonio Majela
Pupin, Diretor Administrativo da AMI viaja
para os EUA onde permanecerá durante 45
dias. Ainda este ano, o Pr. Paulo Castelan,
Presidente da mesma missão deverá viajar
para os EUA juntamente com sua família.
Enquanto isso, prossegue o andamento do
Projeto Boston com o Pr. José Donizete
Rejes Rangel.
INAUGURAÇÃO
Dias 22 a 25 de março, o missionário da
AMI Armando Castelan estará inaugurando
o salão para os cultos da nova igreja batista
fundamentalista que está sendo iniciada em
Pedregulho SP. O pregador desta conferência inaugural será o Pr. Leonilson Pereira
Leite, missionário da mesma missão.
CASAIS
Dias 13 a 16 de abril acontecerá o Retiro
de Casais da Estância Ebenézer em
Brodósqui SP. Os preletores serão os pastores Carlos Alberto Moraes, de Batatais SP
e Sérgio de Moura, da Igreja batista esperança em São Paulo, capital.
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Ecos do Congresso Batista Fundamentalista
A

grande benção das mensagens
do Congresso Batista de
Fundamentalismo Bíblico, agora poderão se estender para os milhares
que não puderam participar do evento. A
Missão Chamada da Meia-Noite gravou
todas as 19 mensagens em dez DVDs que
estão disponíveis em um único estojo.
Para efetuar os pedidos de DVDs (10
DVDs com as 19 palestras), você pode utilizar o telefone 0300789.5152 ou pelo site:
www.chamada.com.br. A cobertura Online
do congresso continua disponível e você
pode ver as fotos (shows de slides), clipes de vídeo e áudio.

Pr. Roger A. Crowdeer

Pr. Geber Coelho

Pr. Ebenézer Rodrigues

Pr. Milton Nunes e Dr. Bob Jones III

Recuperando
Dependentes

V

ez por outra somos consultados
sobre
possíveis
locais
especializados na recuperação
de dependentes químicos. Com o apoio
do Pr. Josias Navarro Neto, estamos divulgando aqui alguns endereços de casas
de recuperação que os interessados poderão consultar:
ACRER - Embu Guaçu-SP
Tel (11) 4182-1677
Pr. Gasparino Alves
Capacidade: 30 alunos (homens)
Igreja Batista em Carapicuíba-SP
Casa de Recuperação Sol da Liberdade
Sorocaba-SP
Pr. José
(15) 3267-6308
JUVENTUDE PARA CRISTO
Arujá-SP
Dimas (Ex-policial)
(11) 4653-4045
LAR SERVIDAS
Arujá-SP
Alexandre A Bezerra
Cel (11) 9374-7976
Pr.Josias N Neto
(11) 6241-7348
Juraci
(11) 6641-7654/6642-4694
DESAFIO JOVEM PENIEL
Piracara-SP
(11) 4036-7180
PIB Jardim Palmira
Guarulhos-SP
Maiores informações sobre
estes endereços: Pr. Josias, E-mail:

Pr. Rômulo Ribeiro e
Dr. Steven Jones

Pr. Carlos Moraes

Auditório

Auditório

*

Como Interpretar as Profecias

A

Bíblia não é um livro simples
como parece aos menos avisa
dos. Ela encerra os segredos de
Deus que tantas vezes não encontram expressão em linguagem simples e só podem ser vislumbrados mediante os recursos de símbolos, tipos, analogias, etc.,
sem menosprezar a Gramática e a História.
Dizer o que vai acontecer no futuro é tão
sobrenatural como fazer um paralítico andar ou um cego ver. Profetizar não é adivinhar nem calcular o que vai acontecer no
futuro, nem ter a premonição (intuição) de
que algo está para acontecer, mas é anunciar com clareza e autoridade o que Deus
vai realizar antes que seja possível fazer
qualquer provisão por meios puramente
naturais. É dizer que algo vai acontecer
porque Deus assim falou.
No sentido mais comum, a palavra profecia significa “predição do futuro”. Porém, na
Bíblia Sagrada, ela não tem apenas este
sentido. Profetizar, no sentido amplo é comunicar os mistérios de Deus aos homens.
O apóstolo Pedro diz “que nenhuma profecia
da Escritura provém de particular
elucidação...” (II Pedro 1.20). Elucidação é o
mesmo que interpretação, pois interpretar é,
afinal, elucidar, lançar luz sobre o que queremos compreender. A interpretação de uma
profecia jamais deve ser feita de modo isolado dos demais textos da Bíblia Sagrada.
A Hermenêutica, sendo a arte de interpretar, recomenda que, quando o sentido aparente de um texto não se harmoniza
com o contexto geral da Bíblia, não deve
ser ele tomado como verdadeiro. Esta expressão “particular interpretação” quer dizer, também, que não é privilégio de alguns
a capacidade de interpretação. Todos aqueles que lêem as profecias com humildade,
sem preconceitos, submissos à iluminação do Espírito Santo, tendo o devido conhecimento da verdade bíblica, no seu todo,

podem entendê-las satisfatoriamente. Não
é privilégio de pastores, mas de todos os
que se preparam intelectual e espiritualmente para receber tal bênção. É uma bênção
pela qual temos de pagar, além do preço da
fé, um tributo de pesquisa, estudo e inteligência.
As profecias tiveram sempre um alvo:
Jesus Cristo. Ele próprio disse aos Seus
discípulos: que “importava se cumprisse
tudo o que de mim está escrito na Lei de
Moisés, nos Profetas e nos Salmos”. (Lucas
24.44). Mateus registra: “Porque todos os
profetas e a lei profetizaram até João”
(Mateus 11.13). Como todos os movimentos
políticos e sociais que envolveram o povo
de Israel tiveram por fim preparar o mundo
para a vinda de Jesus ao mundo, é certo
que as profecias, mesmo aquelas que não
se referiram diretamente a Ele, tiveram como
alvo o Messias prometido. Para entender as
profecias, temos que descobrir qual o seu
ponto de contato com a esperança que Deus
queria manter acesa no coração do seu povo.
As Escrituras Sagradas enfeixam ao
mesmo tempo acontecimentos diversos.
Para que nada ficasse isolado na Bíblia Sagrada, as profecias estão relacionadas com
vários acontecimentos, ao mesmo tempo.
Por exemplo: a profecias de Joel, sobre o
derramamento do Espírito Santo (Joel 2.2832). Esta profecia se cumpriu no dia de Pentecostes, como explicou o apóstolo Pedro
(Atos 2.14-21). Porém, observem que se
cumpriu apenas em parte, naquele dia. No
que se refere ao sangue, fogo e vapor de
fumo, escurecimento do Sol e transformação da lua em sangue, fatos estes que ainda não se deram, a profecia está relacionada com outras relativas a acontecimentos
futuros. Há um outro derramamento do Espírito Santo prometido a Israel quando estiver, de novo, habitando seguro na sua Terra
(Ezequiel 39.25-29), de cujo texto transcrevemos o último versículo: ”Já não esconde-

rei deles o rosto, pois derramarei o meu
Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus”.
Quando lemos em Mateus 24.3-44, à
primeira vista, parece que todo o texto se
refere a um só acontecimento. Porém, mais
detidamente, podemos ver nele, no mínimo, quatro etapas diferentes, sem ordem
cronológica.Do versículo 3 ao 14, o texto se
refere a um período que abrange a tarefa
da Igreja no mundo, antes do seu arrebatamento; do 15 ao 28 refere-se à destruição
de Jerusalém, que se deu no ano 70 da
nossa era e é grande em tribulação, sem
precedentes, durante a qual os eleitos serão preservados (vv. 22,24; Apoc. 7.14). Do
29 ao 31 trata, ao mesmo tempo, da volta
de Jesus e do arrebatamento dos Seus remidos. De 32 a 44 volta a falar de coisas
que vão acontecer antes do arrebatamento, havendo, aqui e ali, referências à consumação dos séculos. Igualmente, no
Apocalipse, as profecias visam a acontecimentos próximos e remotos, de uma só vez.
As profecias tiveram sempre um fim
espiritual. Deus sempre desejou ver o seu
povo olhando para o futuro com confiança
e aguardando as suas promessas cheio
de esperanças. As profecias mantêm os
crentes em constante expectativa de bênçãos espirituais. Não há motivos para crer
que Deus esteja interessado em revelar o
futuro, senão quando objetiva dar ânimo
aos Seus filhos, diante de situações
desalentadoras.
Quando Israel foi levado para o cativeiro, Deus lhe falou por Jeremias “que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de
Judá...fá-lo-eis voltar para a terra que dei a
seus pais, e a possuirão”. (30.3). Quanto a
nós, os cristãos, o Senhor Jesus deixounos profecias de Sua Segunda Vinda, para
que a Igreja estivesse sempre vigilante,
olhando para cima, pensando e participando ativamente dos atos de Deus. Maranata!

* Evangelista e Conferencista - Ex-padre católico romano - Fortaleza-CE
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Crianças da Nicarágua para Cristo

O

Militantes

O

termo parece forte demais, mas deve ser usado.
Militante é o mesmo que combatente. É aquele
que atua, que participa, que funciona e está em
exercício. É um membro ativo. Militar é fazer guerra, combater, seguir e defender as idéias ou crenças de um grupo. Ser
militante fundamentalista é seguir a carreira de defender as
doutrinas fundamentais da fé cristã. É batalhar contra inimigos poderosos.
Em Judas 3 na frase “...exortando-vos a batalhardes diligentemente...”, temos, do grego, “epagonidzomai” (lutar,
combater). O termo deriva-se da raiz “Agon”, que originalmente significa “lugar de reunião”, onde havia competições
atléticas. Em sua forma verbal, aponta para a “agonia” da
luta dos contendores.
Judas, o irmão do Senhor está fazendo-nos uma firme exortação para que “agonizermos” em prol da fé cristã. Ele quer ver
o povo de Deus dedicando-se tanto à propagação quanto à
defesa das doutrinas essencias da fé cristã, face à oposição.
E tem mais: ele insiste em que o façamos com diligência.
O Dr. Martyn Lloyd-Jones disse que “em toda parte o
Novo Testamento insiste na doutrina verdadeira”. Hoje, mais
do que em qualquer outra época da igreja, percebemos a
tremenda necessidade dessa batalha pela fé. A mornidão
de Lacedicéia é desencorajadora. Poucos querem falar de
doutrina. A insistência da correnteza é para que deixemos
de lado as questões doutrinárias, pois elas dividem.
De um lado observamos a corrente dos que buscam a
unidade, mesmo que para tal, tenham que deixar de lado a
verdade. Do outro, não podemos deixar de notar aqueles que,
entre os próprios pares no meio batista fundamentalista, praticam uma separação exagerada, baseada no que eles chamam de “convicções pessoais”, mas que não passam de
escudos para protegê-los de eventuais “predadores” que
possam incomodar as vítimas de suas tradições pessoais.
A grande batalha interna que temos no meio batista
fundamentalista é para um realinhamento ao redor das verdadeiras doutrinas fundamentais da fé cristã, pois a verdadeira unidade do Espírito depende unicamente da verdade.
O Novo Testamento insiste no fato de que é possível
definir a doutrina, pois a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Ao escrever aos Romanos, Paulo resumiu a sua posição doutrinária aos irmãos de Roma, pois
pretendia fazer de lá sua nova base missionária.
O mundo evangélico hoje encontra-se dividido pela formulação teológica e a hermenêutica, mas, principalmente
pela ingenuidade e até ignorância da grande ameaça
ecumênica que agiganta-se espalhando os seus tentáculos em toda a sociedade.
Dizer que aguardamos o arrebatamento é confortante e
verdadeiro. Porém, deixar a militância poderá ser fatal para
a pregação do evangelho. Precisamos de líderes da estirpe
de Neemias que, de novo, nos desafiem a empunhar, tanto
as ferramentas de trabalho (para evangelização), quanto as
armas de combate (para a militância da fé) que uma vez foi
dada aos santos.

Para Sua Agenda
• CURSO DE PREGAÇÃO EXPOSITIVA
10 a 14 de abril/2006 em São Paulo-SP
• 50 ANOS DE PENIEL
7 a 9 de julho/2006 em Jacutinga-MG
• XVIII CONGRESSO BATISTA BÍBLICO
10 a 14 de Julho/2006 em São Sebastião-SP
• XXII CONFERÊNCIA FIEL PARA PASTORES E LÍDERES
2 a 6 de outubro/2006 em Águas de Lindóia SP
• VIII CONGRESSO DA PALAVRA PROFÉTICA
18 a 21 de outubro/2006 em Poços de Caldas-MG
• II CONGRESSO MISSIONÁRIO BATISTA
FUNDAMENTALISTA DO NORTE
2 a 5 de novembro/2006 em Marudá-PA

irmão Joel Barbosa, da equipe de líderes da Primeira Igre
ja Batista Bíblica em Cidade
Ademar, São Paulo, capital, sob a liderança dos pastores Josué Félix e
Ebenézer Rodrigues, está participando
de um projeto internacional de
evangelização de crianças na Nicarágua:
“Crianças da Nicarágua para Cristo”.
A Nicarágua está no coração da América. É banhada, ao Leste pelo Mar do
Caribe e ao Oeste pelo Oceano Pacífico,
fazendo limite ao Norte com Honduras e
ao Sul com a Costa Rica. Sua população é
de aproximadamente 5 milhões de habitantes sendo o maior país, em extensão
territorial, da América Central. A capital,
Manágua, tem um milhão de habitantes.
A maior riqueza da Nicarágua é suas
crianças. O futuro deste país está nas
mãos destes pequeninos. O futuro destas
crianças está em nossas mãos. As crian-

Questão de Legalidade

A

prendi e sempre tenho ensinado que o cristão deve obedecer às leis, pois as autoridades constituídas são ministros de
Deus (Romanos 13:4). Por outro lado, o
lema do cristão é priorizar a obediência
a Deus. Assim, quando uma lei humana
contraria um princípio bíblico, não há alternativa, pois antes importa obedecer a
Deus (Atos 5:29).
Minha análise ética do conceito de obediência civil passa, necessariamente, pela
obediência a Deus. Em um mundo cada
vez mais secularizado, as leis estão se
transformando em verdadeiras armas anticristãs para destruição dos princípios da
Palavra de Deus nas mãos dos detentores
do poder temporal. O mundo caminha para
dias extremamente difíceis quando muita
coisa que passará a ter legalidade, estará
fora dos princípios cristãos.
Cristãos já morreram devido a regimes totalitários marxistas e nazistas, e
morrem hoje devido a regimes
islâmicos. O pior é que estamos “progredindo” para um caminho tenebroso
em que a própria democracia ocidental
vai destruindo as liberdades conquistadas a duras penas. O Estado, em várias
partes do planeta, já autoriza o assassinato através do aborto, uniões homos-

A Bíblia
para os
Tzeltal

sexuais, e muito mais.
No Brasil temos visto o rápido progresso da iniqüidade onde os políticos
são quase ditadores, pois eleitos por
maioria, trabalham mais pelas minorias que facilmente se organizam para
fazer pressões. Aprovam, por exemplo,
salários exorbitantes para uma casta
privilegiada e deixam a maioria pobre
vivendo na miséria num país rico, mas
que está entre os mais injustos na concentração de riquezas e poder. A legalidade produz essa crescente injustiça.
Como cristão, não confio em nenhum
sistema político. Mas tenho que viver em
um mundo real. Sou sal da terra e luz
do mundo, o que é privilégio e responsabilidade ao mesmo tempo. Assim,
não posso ser conivente com a injustiça. Além de orar e pregar o Evangelho
da Graça de Deus, preciso deixar-me
orientar pela misericórdia e pelo bomsenso. Não quero ser politicamente correto, pois isto soa como politicamente
comprado. Prefiro ser orientado pelos
princípios da Palavra de Deus e fazer
algo enquanto é tempo.
Pergunto com o salmista: “Quando
os fundamentos estão sendo
destruídos, o que pode fazer o justo?”
(Salmo 11:3)

O

antropólogo mexicano Eugênio Maurer, traduziu a Bíblia para o Tzeltal, uma das
150 línguas indígenas daquele país.
A tradução resultou de um trabalho de
trinta nos.
Os tzeltales, que vivem no sul do
México, têm uma visão de mundo completamente diferente da ocidental e,
por isso, segundo explicou Maurer, a
tradução teria que analisar conceito
por conceito. Por exemplo; quando se
diz “riqueza”, para eles significa “dinheiro”, e quando se fala de “Deus rico
e misericordioso”, deve-se mudar
para “Deus cuja misericórdia é infinita”.
Maurer, que mora há 32 anos em
Chiapas, destacou que “as línguas
são como constelações” e sua tradução deve ser feita com extremo cuidado para não empobrecer os conceitos
que encerram. O antropólogo trabalha
também em um dicionário bilíngüe
(espanhol-tzeltal) que já possui oito
mil palavras, com suas frases mais
comuns.
Os tzeltales são uma das 28 etnias
de origem maia que vivem no México
e Guatemala, e há cerca de 300 mil
pessoas em Chiapas que falam sua
língua.

Inclusão Educacional

O

Brasil precisa
Segundo o Ministro da
de uma revoluEducação, Fernando Haddad,
ção educacional.
a União vai investir quase
Desde o início do atual goverdez vezes mais do que o
no essa revolução teve início.
que se investe atualmenFoi necessário que o povo
te na educação. Mas não
elegesse um presidente conserá apenas o investimensiderado iletrado para que o
to. Vai haver monitoraBrasil começasse a trilhar o
mento e acompanhamencaminho da inclusão educato sério através da coopecional.
ração entre o COMSEDComo crentes, sabemos
Conselho Nacional de Seque a educação não resolve
cretários de Educação, a
os problemas da humanidaUNDIME- União Nacional
de, mas entendemos que um
dos Dirigentes Municipais
povo esclarecido é mais difíde Educação e o MEC- MiPresidente Lula
cil de ser enganado. Os misnistério da Educação e
sionários batistas que foram pioneiros Cultura.
em diversas partes do inundo, sempre
Para não andarmos na contramão,
deram importância à educação formal precisamos também refletir sobre nosdos cidadãos.
sos sistema educacional no preparo
A muralha que sempre impediu a de obreiros para a seára do Senhor.
maioria dos jovens brasileiros de cur- Temos dois extremos: o academicissarem uma boa escola técnica ou facul- mo, que prejudica a formação de pasdade começa a ser demolida. O tradici- tores e missionários, e a pressa, a uronal sistema excludente na educação gência, que exige novos pastores para
brasileira está desmoronando. Dois pro- cuidar do rebanho que cresce e das
jetos que tramitam em Brasília, o novas igrejas que são implantadas. O
FUNDEB – Fundo de Manutenção e De- grande desafio é encontrarmos o ponsenvolvimento da Educação Básica e o to de equilíbrio e não podemos mais
Pro-Uni, programa federal de oferta e fi- esperar. Todos nós, pastores, misnanciamento de vagas em universida- sionários e líderes engajados na dides privadas.
fícil tarefa de preparar obreiros, deAlém disso, há uma grande expan- vemos juntar nossas experiências,
são nas universidades públicas em di- regando-as com o bom senso para,
versas regiões do país e a ampliação t a m b é m p r o m o v e r m o s a i n c l u s ã o
do sistema de Universidade Aberta que educacional no âmbito teológicoprivilegia o ensino à distância.
pastoral.

m
c

Joel Barbosa

ças e a população em geral sofrem em conseqüência da aridez espiritual e da crise econômica. É um país extremamente pobre.
Uma das explicações etimológicas da
palavra Nicarágua é “aqui junto à água”. As
crianças da Nicarágua precisam da água viva,
que é Cristo. O projeto “Crianças da Nicarágua para Cristo”, tem como alvo evangelizar
essas crianças
Na primeira fase do projeto de 16 a 18 de
março haverá o treinamento das equipes. Na
segunda fase, de 19 a 26 de março, realização de classes de cinco dias. Na terceira fase,
de 27 a 31 de março, as equipes atuarão nas
escolas primárias durante o dia e à noite ministrarão cursos aos obreiros locais. Logo
após, dia 01 e 02 de abril o encerramento e
nos dias 3 e 4 um passeio turístico e o retorno ao Brasil.
O irmão Joel Barbosa conta com nossas
orações e apoio. Para maiores informações,
use o e-mail: joelcursos@uol.com.br.
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