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Precisamos Implantar Igrejas
A

tualmente o Brasil
tem uma população
de 182,1 milhões de pessoas. No dia 12 de abril de
2006, a Agência Brasil divulgou dados que constam da
Síntese dos Indicadores Sociais, computados pelo
IBGE, que dão conta de que,
nos próximos 45 anos a população brasileira chegará a
259,8 milhões, um crescimento de mais de 40% em
relação a 2004, ou seja,
mais 77,7 milhões de pessoas do que hoje.
Este quadro de projeção
de crescimento populacional
nos desafia à ampliação da
nossa visão missionária na
implantação de novas igrejas.
Na maioria dos municípios brasileiros, nossas igrejas batistas fundamentalistas não dão conta de suprir
a demanda de evangelização. Muitas igrejas estão
estagnadas há anos e não
surgem novas congregações. Igrejas com visão de
implantação de novas congregações devem assumir o
seu papel.
Precisamos de novas
estratégias, novos obreiros
e mais recursos para im-

Igreja Batista Bíblica Campinas - SP

Igreja Batista Araés - Cuiabá - MT

Igreja Batista Independente - Ribeirão Preto - SP

Igreja Batista da Fé - Manaus - AM

plantação de novas igrejas.
Igrejas, seminários, e agências missionárias precisam
atuar em conjunto para que
seja possível um mínimo de
avanço.

e Bíblicas) de todo o Brasil
para a formação do “Movimento Nacional de Envolvimento Total”, que visa, principalmente, a intercessão
pela obra missionária.

A Missão Batista de
Apoio, visando participar
deste desafio, está cadastrando membros das igrejas
batistas fundamentalistas
(Independentes, Regulares

Igreja Batista Regular Campinas - SP

Igreja Batista Regular em Tucuruvi- São Paulo - SP

Participe enviando os
seus dados: nome, endereço para correspondência,
com CEP, nome da igreja a
que pertence, e-mail (se tiver) e telefone, para:

Missão Batista de Apoio
Rua Cap.Camilo Ferraz de
Menezes,106
14.300.000 – Batatais SP
E-mail: missaobatistade
apoio@yahoo.com.br

“Planos de Deus Para Nós Mulheres”

Emaús, 15 Anos

C

om a presença de 242 senhoras representando 13
igrejas da região Nordeste do Estado de São Paulo,
aconteceu no dia 29 de abril o Encontro Anual de Mulheres
Batistas Fundamentalistas.
O evento, que foi orientado pela Igreja Batista Boas Novas em Sales Oliveira, foi realizado nas dependências do
Clube Social do Trabalhador sob a coordenação da irmã
Elda de Souza O. Borges, esposa do Pr. Vanderley Borges

D

Pr. Walace, Pr. Roberto e Pr. Carlos Moraes

N

o dia 19 de agosto de 2006, o Seminário Teológico
Emaús, agora sediado em São José dos Campos SP,
estará realizando um culto de ações de graças pelos quinze
anos de sua fundação, e o Primeiro Encontro de ex-alunos e
professores.
Na ocasião, espera-se a presença do maior número possível de ex-alunos, professores e amigos do seminário. Para
tanto, a Diretoria está solicitando que todos os ex-alunos, professores e pessoas ligadas a este ministério nos últimos quinze
anos entrem em contato, para atualização de endereços. Enviem os endereços para: Seminário Teológico Emaús- Caixa
Postal 125 - CEP 14.300-000 – Batatais SP, E-mail
jornaldeapoio@yahoo.com.br, ou para o telefone (16) 37610749 com Pr. Carlos A. Moraes.

Projeto Eretz Israel

epois de passar um período de seis meses em Israel
e alcançar a maior parte dos alvos estabelecidos para
o projeto Eretz Israel, o Pr. Alexandre B.Dutra com a esposa
Jane e os filhos Nícolas e Gabriel retornaram ao Brasil no dia
14 de janeiro profundamente estimulados a continuar o trabalho com o povo judeu na grande São Paulo. O estágio em
Israel possibilitou uma visita ao Egito e à Jordânia.
Dentro dos planos do projeto, Pr.Alexandre estudou um
pouco mais a língua hebraica, visitou trabalhos entre os judeus em Israel, aprofundou os estudos da cultura e costumes, além de ter ampliado sua visão das necessidades do
campo missionário no Oriente Médio, tanto entre judeus como
entre muçulmanos.
Passados quase três meses desde o retorno ao Brasil, o
trabalho voltou ao seu ritmo normal. Além de alcançar judeus,
Pr.Alexandre volta a lecionar Costumes Judaicos nos seminários e dá seqüência ao seu Mestrado no SEBARSP.
Outra boa notícia é o site: www.amigosdesiao.com.br, que
está sendo construído com objetivo de proporcionar mais informações a um maior número de pessoas interessadas no
trabalho com o povo judeu.
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que acaba de deixar o pastorado naquela cidade e tem planos de entrar na obra missionária.
As palestras estiveram a cargo das irmãs Sueli Castelan,
de Franca-SP e Suênia Araújo de Campo Grande MS, que
abordaram o tema: “Planos de Deus para nós mulheres”.
O próximo encontro acontecerá na Igreja Batista Independente em Batatais SP em data a ser definida, sob a coordenação da irmã Selma Maria Pavan Agnesini.

Pr. Alexandre,a esposa Jane e os filhos Nícolas e Gabriel
Contatos pelos telefones (11) 5543-4122 e 5543-4527 (Escritório); 5058-9827 (residência) e 9742-8607(celular).
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E o Apelo?

“Para realizar grandes feitos, temos de viver como se nunca fôssemos morrer” (Luc de Chapiers).
“Depois de um certo tempo, nosso rosto torna-se nossa biografia”
(Cynthia Ozick).
“Grande parte da nossa felicidade depende da nossa disposição,
não das circunstâncias da vida” (Martha Washington).
“Seja fraco o suficiente para que Deus possa usá-lo”
(Dave Hunt).
“O primeiro sinal de corrupção em uma sociedade é quando os fins
justificam os meios” (Georges Bernanos).
“Sempre ganha quem sabe amar, apoiar e perdoar, e não quem
melhor sabe e tudo julga” (Heinrich Heine).
“Noventa por cento dos políticos dão má reputação aos outros dez
por cento” (Henry Kissinger).
“Até a melhor das causas precisa de um defensor”
(Ditado Holandês).
“Pense como uma pessoa de ação e aja como uma pessoa que
pensa” (Henri Louis Bérgson).
“Aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes,
mas não aprendemos a arte de conviver como irmãos” (Luther King).
“Nossos fracassos são, às vezes, mais frutíferos que os êxitos”
(Henry Ford).

A Imigração
Finlandesa
Para o Brasil

“Aprouve a Deus salvar os que crêem, pela loucura da pregação” - (I Co 1:21)

T

ão nocivo quanto a ausência do apelo, pode
ser a ênfase demasiada no mesmo. Recordo-me de um professor de homilética que insistentemente repetia: “O alvo da mensagem é o apelo”.
Cheguei a discutir o assunto com ele, por não compartilhar da mesma tese.
Recordo-me do dia da minha conversão. O convite para ir à frente manifestar minha decisão não
foi apelativo. Foi apenas um convite, uma oportunidade de professar publicamente a fé. Eu fui porque
a mensagem já havia sido usada pelo Espírito Santo
para alcançar o meu coração dois cultos consecutivos. A fé gerada durante a mensagem me levou
ao arrependimento. Eu nasci de novo!
Prefiro esboçar uma mensagem pensando na
possibilidade da mesma exigir resposta de cada
ouvinte. A exigência deverá ser divina quando a
Palavra estiver sendo exposta. As primeiras pregações na igreja primitiva apelavam para uma decisão dos ouvintes, pois os pregadores aplicavam
adequadamente a mensagem.
A questão relevante não é se deve ou não haver
um apelo ou um convite para os ouvintes se manifestarem publicamente. O que se discute não é a
forma, mas o conteúdo, pois nenhum apelo do pregador será capaz de substituir a ação do Espírito. A
matéria prima para Sua atuação é a Palavra devidamente pregada.
A psicologia, que nada tem a ver com o Evangelho também faz uso da “conversão” para explicar a
necessidade de mudança nas pessoas. Para os
psicólogos, a “conversão” visa conseguir uma melhor qualidade de vida aqui mesmo deste lado da
eternidade. Recentemente ouvi de um pastor que
fez até chantagem emocional com a igreja expondo
uma família cujo esposo deixou a igreja por não
concordar com a forma de condução dos trabalhos.
Ao invés de obedecerem à Palavra de Deus, incentivando a esposa e filhas seguirem o marido, cabeça da família, o apelo lacrimejante passou a ser
apenas uma forma de chantagem emocional.

Luiz J. Gintner luizgintner@bol.com.br

*

U

ma das menores e mais desconhecidas imigrações européia
para o Brasil é sem dúvida a dos finlandeses. Em 1929 partiram da Finlândia para o Penedo os primeiros imigrantes, compostos por um grupo de 28 pessoas, que foram alojados na “Casa
Grande” da fazenda, que exista no local. Em seguida vieram mais
alguns grupos. Penedo localiza-se próximo a Resende, no Estado do Rio de Janeiro. Como para a maioria dos imigrantes de
diversos povos, a adaptação dos finlandeses também não foi nada
fácil. Este grupo, movido pelo amor a natureza, fazia diariamente
exercícios respiratórios e ginástica, os pioneiros e seus descendentes não fumavam, e não bebiam. Foram eles, também, que
trouxeram a sauna para o Brasil. Preserva-se em Penedo até os
dias de hoje, costumes, culinária, trajes típicos e grupos folclóricos finlandeses que se apresentavam em dias de festas. Os primeiros imigrantes eram de origem evangélica. Atualmente existem diversas igrejas na comunidade, inclusive uma católica. A
história desta imigração é contada por Eva Hildén no seu livro “A
Saga De Penedo - A história da Colônia Finlandesa no Brasil”,
editado em 1989. A autora que veio para Penedo ainda criança fez
um interessante livro de memórias e de informações gerais sobre a origem da comunidade. No Brasil houve ainda outras imigrações minoritárias, como a dos sanmarinenses para Cachoeiro
de Itapemirim, dos luxemburgueses para uma região próxima a
Santa Leopoldina no Espírito Santo, dos letos para a Varpa no
Estado de S.Paulo, dos armênios para alguns bairros paulistas e
dos bukovinos para Mafra e Rio Negro no sul do Brasil. A história
das grandes levas de imigrantes como de alemães, italianos, japoneses e de outros povos é bastante conhecida, tanto na Literatura, como no cinema e na televisão.
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Em outra ocasião ouvi o relato de um senhor, membro de uma comunidade neo-pentecostal afirmando:
“Ontem tivemos um mover do Espírito no culto e muitos
irmãos atenderam ao apelo em lágrimas”. No desenrolar da explicação veio à tona a motivação do choro do tal
do mover espiritual: chantagem emocional do líder “espiritual”.
Talvez seja esta a razão de vermos crescer dentro
das igrejas o número de pessoas psicologicamente convertidas e espiritualmente mortas. Há uma certa dose
de heresia sendo admitida quando trocamos os termos
bíblicos por outros. A Bíblia fala em crer e arrependerse, enquanto pregadores falam em “entregar sua vida a
Cristo”. “Abrir seu coração para Cristo”. “Decisão por
Cristo”. “Render-se a Cristo”. Eu já ouvi apelos em que o
pecador deveria fazer um favor a Cristo aceitando-O. Misericórdia! Cada pregador dará conta de si mesmo a
Deus!

CONGRESSO PROFÉTICO
No período de, 18 a 24 de outubro de 2006, a Missão Chamada da Meia Noite realizará na cidade de
Poços de Caldas MG, o VIII Congresso Internacional
Sobre a Palavra Profética. Os preletores serão: Dave
Hunt e Arno Froese (EUA), Norbert Lieth (Suíça) e
Reinhold Federolf (Brasil). Maiores informações :
www.chamada.com.br ou pela Caixa Postal 1688 CEP
90.001-970 Porto Alegre RS.
PARTICIPE
Se você quer participar de um movimento nacional
de oração, visando os campos missionários de todas
as missões de posição batista fundamentalista do Brasil, entre em contato com a Missão Batista de Apoio,
enviando seu nome completo, endereço para correspondência, telefone e e-mail, se tiver. Envie pelo correio para Rua Cap. Camilo Ferraz de Menezes, 106, ou
pelo e-mail: missaobatistadeapoio@yahoo.com.br.

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

Ponto de Vista

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

*

O Amor ao Dinheiro
A

lguém diria que o Apóstolo
Paulo usou uma hipérbole
ao pronunciar que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de
males (I Timóteo 6:10). Porém, as
igrejas fundamentadas na Palavra
de Deus interpretam a Bíblia literalmente e consideram as palavras
de Paulo ao pé da letra. Sim, o amor
ao dinheiro está por trás de todo
sofrimento que vemos neste mundo. Dinheiro, no entanto, não se
aplica apenas ao papel moeda que
nos proporciona a aquisição de
bens, mas toda situação que nos
permite alcançar nossos objetivos
materiais, carnais e emocionais.
Uma mulher, que não seja a legítima esposa, pode se tornar um bem
desejável e causar muitos males na
vida de um homem. A palavra grega, que Paulo usou a respeito do
dinheiro neste texto, se refere, principalmente, à cobiça e à avareza.
Assim sendo, podemos culpar
a pretensão e a avareza por todos

*

os problemas relacionados à família, à igreja e, sobretudo, à sociedade. O homem não se contenta
com o que tem e, muito menos,
com o que é. Ao invés de aprimorar
o seu caráter, ele procura melhorar
as suas possessões e posições
sociais. O simples fato de lutar por
seus direitos é uma expressão de
amor à cobiça que existe dentro de
cada ser humano. Será que o crente não pode lutar por seus direitos,
quer seja na igreja, no lar ou diante da própria sociedade? Depende! Se o seu direito não glorifica a
Deus e não condiz com os
ensinamentos bíblicos, é melhor
desistir dele. Como sempre, Jesus
Cristo é o exemplo maior. Ele disse: “Acautelai-vos e guardai-vos
da avareza; porque a vida de qualquer não consiste na abundância
do que possui ” (Lucas 12:15).
Infelizmente, muitas atitudes
negativas, senão todas, estão baseadas neste apego à cobiça. Pau-

lo não exagerou ao dizer que o amor
ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Deus conhece a natureza humana melhor que o próprio homem. Em época de eleição,
o eleitor vota no caráter ou nas promessas de benfeitoria de seu candidato? Dentro da igreja, o pastor
permanece no cargo, dependendo
do óbolo que os membros podem
lhe dar ou da perfeita vontade de
Deus? O professor da EBD não
desiste do cargo porque deseja ser
fiel ou porque não suportaria ver
outro candidato ocupando a sua
posição? Parafraseando: O amor
a qualquer coisa (inanimada ou
viva) que não nos pertence e não
foi dada por Deus é a raiz de toda
espécie de problemas que enfrentamos nesta vida. Como vencer
este mal? “Mas tu, ó homem de
Deus, foge destas coisas, e segue
a justiça, a piedade, a fé, o amor, a
paciência, a mansidão” (I Timóteo
6:11).

Pastor em Goiânia-GO, formado pela Universidade Bob Jones dos E.U.A.

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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Não Se Engane: Um Salvo É Diferente
( Uma reflexão em 1 Coríntios )

U

m jornal publicou
um a
r epor ta g e m
afirmando que os homossexuais declaravam-se salvos
podendo continuar nessa
vida, pois Cristo os amava
assim mesmo. E havia sido o
próprio Deus que os tinha criado assim. Evangelizando um
Católico Carismático, ouvi que
Maria era sua intercessora
maior, e que Aparecida tem
autorização de Deus para ser
adorada. Uma apresentadora
de tv, que se diz salva, afirmou
no Jornal Folha de SP que
uma pessoa pode se converter e ter todo o direito de continuar com a vida que levava.
Esse tipo de afirmação está
sendo veiculado todos os
dias. Mas o que a Bíblia diz
sobre isso? Como Deus se
posiciona em relação a um
convertido que não muda de
vida?
Enquanto o apóstolo
Paulo corrige a igreja quanto
à maneira de tratar de seus
problemas internos no capí-

tulo 6 de 1 Coríntios, ele abre
um “tipo de parêntese” (versos 6 a 11) a respeito daqueles que não seguem a Jesus
e portanto, não têm autoridade de julgar as causas dos
salvos. Sua afirmação é contundente: NÃO SE ENGANE:
UM SALVO É DIFERENTE! A
vida de um salvo: seu coração,
sua conduta, seus pensamentos, sua vontade, suas
emoções, etc, difere da vida
de um incrédulo. Martin Luther
King disse: “Não somos o que
deveríamos ser, não somos o
que gostaríamos de ser, mas
não somos que éramos”
A Palavra de Deus nos instrui sobre a diferença entre
alguém que já foi lavado pelo
sangue de Cristo e alguém
que ainda não foi. O texto nos
traz duas apreciações quanto
a postura de um salvo:
Primeira, UM SALVO NÃO
SE ENGANA QUANTO À PRÁTICA DO PECADO (9-10).
“Não sabeis...” repetida 6 vezes chama nossa atenção

não para algo novo, mas para
aquilo que já deveria ser de
nosso conhecimento. As práticas citadas no texto que revelam o verdadeiro estado da
alma de quem as exercita,
demonstram que há uma diferença enorme entre o estilo
de vida de alguém que vive
com Jesus contrastado com
alguém que não conhece a
Cristo!
O verdadeiro salvo não se
engana. Ele não deve ter a
postura de juiz, pois quem
conhece o coração é Deus.
Porém o próprio Deus nos
deixou revelado na Bíblia a
postura de um salvo e de alguém que não herdará o reino de Deus: Impuros; Idólatras; Efeminados (homossexuais ativos); Sodomitas (homossexuais passivos); Ladrões; Avarentos; Alcoólatra;
Caluniador; Roubador.
A lição da Palavra enfatiza
que todos os que chegarem a
Cristo arrependidos receberão perdão; mas diante des-

sa conversão o pecado fica
para trás, pois o poder da cruz
de Cristo é maior que o poder
do pecado (1Jo 1.8,10; Rm
6.14).
Um salvo não se engana
quanto à prática do pecado!
Queridos, não tentem tratar
todo mundo como irmão, só
para que falem bem de você!
Trate com respeito todas as
pessoas! Mas trate como incrédulos carentes da Graça
de Cristo, todos aqueles que
não vivem como alguém que
é habitado pelo Espírito Santo. Temos o dever de
evangelizar todos esses, mesmo que apareçam na igreja
de vez em quando.
Segunda, UM SALVO NÃO
SE ENGANA QUANTO ÀS MUDANÇAS CONQUISTADAS
(11). “Assim fostes, mas não
são mais...” Jesus na cruz
conquistou nossa liberdade
da escravidão do pecado! Ele
nos libertou da opressão de
Satanás! Cristo livrou-nos do
salário do pecado que é a

morte eterna, i.e., a impossibilidade de conhecermos a
Deus. Há 3 vitórias conquistadas por Cristo na cruz mencionadas aqui: a) Fostes lavados, diz sobre o processo
de livrar-se dos pecados. B)
Fostes santificados, separados para uso de Deus; possibilidade para viver uma vida
de integridade e justiça; c)
Fostes justificados, absolvidos; declarados justos, sem
culpa.
Em síntese, aqueles que
já foram limpos, separados
para Deus e por Ele considerados justos, não devem conviver com a imoralidade. Essas mudanças conquistadas
devem atingir diretamente
nosso caráter; nossas ações;
nosso comportamento; nossa
mente.
Um salvo não se engana
quanto às mudanças conquistadas! Por que perder os
privilégios da salvação? Aquilo que Cristo conquistou é
mais importante do que nos-

sos desejos. Gálatas 5.1 diz
que foi para liberdade que fomos salvos. Se há alguma
conduta em sua vida que não
condiz com sua posição em
Cristo, abandone!!!
Concluindo, amados, o salvo não se engana quanto à posição adquirida. Ele sabe seu
lugar e tem uma postura adequada. Não ache que todo mundo que diz ser salvo, de fato o é!
Mas também lembre-se que se
você é um salvo, sua vida deve
ser diferente! Ao mesmo tempo, cuide-se para não viver julgando o próximo, mas mantenha sua vida em ordem.
C.S.Lewis disse: “Mirem
o céu e terão a terra acrescentada, mirem a terra e não
terão nada”. Nosso alvo é a
santificação. Portanto, viver
separado das coisas do
mundo é um desafio para
quem ainda está morando
nele. O segredo é obedecer
a Palavra e permitir o enchimento do Espírito Santo em
nossas vidas.

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

Lares: Não é Difícil Viver Bem

Pr. José Infante Jr.
PIBB - Vitória da
Conquista BA

B

asta ter um relacionamento sincero com
Deus. Examinar as Escrituras
(Sl 1:2) e manter uma vida de
oração (Cl 4:2). É a lição do
decálogo do Sinai. Os quatros
mandamentos iniciais ensinam bom relacionamento
com Deus; os seis mandamentos finais (conseqüência
da prática dos primeiros) revelam bom relacionamento
com o próximo. Uma simples
questão de obediência que é
prazer na lei do Senhor. Vejamos:
1. O Marido que obedece
a Palavra
“...tem consideração pela
esposa e trata-a com
dignidade”(I Pd. 3:7) e, mais
ainda, “...não a trata com
amargura”(Cl.3:19). É fiel a
esposa “bebendo a água da
sua cisterna”(Pv.5:15) e,qual
José, foge da adúltera, pois
sabe “que adultera só quem
quer arruinar a própria
vida”(Pv. 6:32). Lidera o lar “falando da Biblia assentado ao
redor da mesa”(Dt 6:6).
2. A Esposa que obedece
a Palavra
É “mulher sábia que
edifica a sua casa”, pois sabe
que, à “ luz da candeia”, “a tola
com as próprias mãos a der-

ruba” (Pv 14:1).É corça de
amores que, com “ os seus
seios, saciam o esposo a
todo o tempo”(Pv 5:19). Ajudao a não “andar atraído pelo
seio da estranha”(Pv. 5:20).É
esposa que “fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua”(Pv
31:26).A casa é sempre “arrumada pois (esposa) não
come o pão da preguiça”(Pv
31:27).
Sendo assim,orientada
pela Palavra, “a mulher que
teme ao Senhor essa será louvada” (Pv 31:30)
3. Pais que obedecem a
Palavra
“não provocam os filhos à
ira” (Ef 6:4). Isso porque o casal “anda na sua integridade,
felizes lhe são os filhos depois dele” (Pv 20:7).
São amigos dos filhos.
Gastam tempo com os filhos. Dirão os filhos ainda:
“Quando eu era filho em
companhia de meu pai, tenro e único diante de minha
mãe, ele me dizia:Retenha o
teu coração as minhas
palavras;guarda os meus
mandamentos
e
vive”(Pv4:3,4). O grande sermão dos pais: Testemunho.
Somente assim os filhos
“entenderão o temor do Senhor e acharão o conhecimento de Deus”(Pv 2:5).
4. Filhos que obedecem a
Palavra
“obedecem aos pais no
Senhor, pois isto é justo”(Ef
6:1).Amando ao Senhor, com
certeza, “honram ao pai e
mãe para que possam ir bem
e longa vida sobre a terra”(Ef
6:3). Pais, cujos filhos assim
procedem, afirmam de coração: “Não tenho maior alegria
do que esta, a de ouvir que
meus filhos andam na verdade” (III Jo, 4). Infelizmente, por

falta da Palavra, há “filhos insensatos que são tristeza
para o pai, e amargura para a
mãe”(Pv 17:25).
Concluindo esta orientação bíblica, não é difícil viver

bem. Basta OBEDIÊNCIA. O
ensino é perfeito. Inerrante.
Está escrito: ”A Palavra do
Senhor é perfeita e restaura
a alma... alegra o coração...
ilumina os olhos”(Sl 19:7 a

9). A pergunta, se as coisas
vão mal, é a seguinte: A vida
espiritual vai bem? A igreja,
como corpo de Cristo, tem
prioridade na sua vida?
Pode dizer como disse o

salmista : “Quanto amo a tua
Palavra! É a minha meditação todo o dia”? Sinceramente, espero que sim.É a
solução. E nunca é tarde
para voltar à Palavra.

Lição de Casa
“Todo aquele , pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica , assemelha-lo-ei ao homem prudente...” - Mateus 7:24
Desenvolver nossas habilidades e competências a partir
ara os pais a lição de casa é uma possibilidade de
participar da vida escolar dos filhos. Para a escola é dos valores espirituais é demonstrar aprendizagem da Palauma oportunidade de desenvolver o hábito de estudo, a apren- vra de Deus e não somente memorização de informações
sem compreensão. A avaliação do que foi aprendido é realizadizagem autônoma na postura de aprender a aprender.
No âmbito escolar os alunos que possuem o hábito de da a cada momento quando somos capazes de agir dentro da
cumprir a lição de casa têm melhor desempenho, além de vontade de Deus e demonstrar com nossas ações que a lição
demonstrarem que dão valor aos estudos. A não entrega da foi incorporada ao nosso viver. . Nossa vida fora da igreja develição enfraquece a postura do aluno e prejudica a sua partici- ria ser uma extensão de nosso viver dentro dela.
Ouvi certa vez a respeito do funeral de um conceituado obreipação em sala de aula.
É comum alguns alunos dizerem aos pais que não há tare- ro de uma igreja .Durante o culto fúnebre várias pessoas defa, que os professores não deram nada pra fazer em casa e ä ram seu testemunho sobre a vida daquele irmão, enaltecendo
simples pergunta : Você já fez a tarefa? Há dezenas de descul- seu caráter e proclamando suas virtudes e sua vida de dedicação ao lar, esposa e filhos. Em dado momento a viúva, sentapas nas quais os pais acreditam e fica por isso mesmo.
Alguns cuidados são necessários para a execução da li- da no primeiro banco da igreja pediu ao filho que se aproximasse do caixão para verificar se o corpo ali deitado era realção de casa:
mente de seu marido, porque tudo que falavam não combina- dispor de um local adequado para a realização ,
- não haver interferência de TV. ,música ou outro atrativo va com o que ela conhecia do esposo.
Que lástima. Ele havia se esquecido de realizar sua lição
que desvie a atenção,
- ter o material necessário ä disposição ( lápis, borracha, de casa.
Há também alguns cuidados para realizarmos nossa tarecola, tesoura, etc.)
Ela pressupõe planejamento e deve estar relacionada äs fa espiritual:
- o local adequado é sempre aquele onde há pessoas desseqüências de atividades propostas em sala de aula.
Nas mais diversas situações do dia a dia, somos chama- crentes que precisam ouvir as boas novas da salvação em Cristo,
- as interferências devem ser eliminadas para que nossa
das a cumprir nossa lição de casa espiritual. Dia após dia,
semana após semana, vamos ä igreja e ouvimos a pregação atenção se concentre nas ações cristãs pertinentes ä vida de
da Palavra de Deus, construímos ( ou não ) mais um conheci- um salvo – a raiva, a preguiça, a vergonha, a ignorância são
mento do que o Senhor tem para nos ensinar. Ao retornarmos alguns empecilhos ao cumprimento da tarefa,
- nosso material principal é a Bíblia , mas devemos tampara casa desligamos o botão , fechamos a gaveta daquele
ensinamento, porque nos sentimos incapazes diante da tare- bém nos munir do amor, da atenção, da compaixão, da ousafa que o Senhor nos propõe ou porque simplesmente nos dia e da fé para que possamos realizar um bom trabalho, sem
esquecemos que a lição de casa é tão importante quanto o esquecer que a oração é nosso elo de ligação com o Mestre.
O que você me diz , minha irmã? Será que todas as caracensino que armazenamos em nossa memória e que se não
for colocado em prática é como se não tivesse sido aprendido. terísticas descritas .na Palavra de Deus como resultado da
Nosso lar, nosso trabalho, nossos amigos, não são um vida consagrada do verdadeiro cristão e fazendo parte da nova
lugar ä parte do mundo espiritual da igreja e precisamos apren- criatura que somos em Cristo podem ser encontradas no nosder a conviver com esta realidade e dar continuidade pratican- so viver diário ou também nós temos nos esquecido de cumprir nossa tarefa de casa?
do o que aprendemos na igreja.

P

* Graduada em Letras e Diretora do Sesi - Batatais - SP

Venha participar conosco do “Movimentro Nacional de Envolvimento Total”. Envie seu endereço para:
Missão Batista de Apoio. Rua Cap. Camilo F. Menezes, 106 - Ouro Verde - CEP 14300-000 - Batatais-SP.
E-mail: missaobatistadeapoio@yahoo.com.br.
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Intimidade com Deus
P

Quando as
Brigas Começam
“Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom
trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes
amarga inveja, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos
glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que
vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há
inveja e espírito faccioso aí há perturbação e toda a obra perversa.
Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois
pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz”. (Tiago 3:13-18)
O que você pensa sobre brigas? Alguns consideram que brigar é
algo normal. Muitos defendem que todo casal precisa ter umas
briguinhas, porque elas ajudarão a desenvolver a vida matrimonial.
Recentemente presenciei num restaurante um casal sentado à mesa
próxima discutindo. Logo, estavam brigando e gritando um com o outro.
Uma senhora sentada próxima foi até lá e pediu-lhes para pararem
com a briga, pois estavam incomodando os demais. Foi uma vergonha. Marido e esposa brigam, filhos brigam com seus pais, irmãos
brigam entre si, namorados brigam, irmãos da igreja infelizmente brigam, amigos brigam, consumidores e vendedores brigam, jogadores
de futebol brigam, etc.. Quem nunca brigou atire a primeira pedra. Há
sempre muitas justificativas para as diversas brigas: conflito de personalidade, diferenças de opiniões, valores que precisam ser modificados, etc... Seria realmente aceitável uma vida exposta às brigas? O que
leva as pessoas a brigar? Quando as brigas de fato começam?
1- Quando Deus é desprezado. Você acredita que Deus aceitaria
qualquer justificativa para uma de suas mais recentes brigas? Se
Ele estivesse fisicamente presente no momento exato em que você
estivesse brigando, a briga ainda assim aconteceria? Brigas passaram a ser vistas como normais, como partes da vida diária. “Ai
dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal; que fazem das trevas luz, e da luz trevas; e fazem do amargo doce, e do doce
amargo!”(Is.5:20) Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são o
maior exemplo da possibilidade de convivência sem brigas. São
harmônicos, nunca brigaram e nunca vão brigar, mesmo vivendo e
trabalhando eternamente juntos. Aquele que acredita que a briga
seria aceitável é porque nunca entendeu Deus e nem observou o
grande exemplo que Ele tem nos deixado. Na verdade, estará deixando Satanás muito feliz. “Porque onde há inveja e espírito faccioso aí há perturbação e toda a obra perversa”.(Tg.5:16) Cuidado
para não começar a pensar que suas brigas são normais. As brigas
começam quando Deus é desprezado.
2- Quando a Bíblia é desprezada. Cada vez que lemos a Bíblia,
melhor entendemos que ela é um livro para ser vivido, e não somente
lido. “Porque ainda sois carnais; pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens?”(1Co.3:3) “Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas”. (Fp.2:14) Como desprezar tais ensinamentos
tão claros? Contenda é sinal de vida carnal, e não de alguém espiritual.
A briga nos leva para longe de Deus e de Sua vontade. Princípios espirituais são violados. O cristianismo é mais que uma filosofia abstrata
de pensamentos. É uma proposta de vida diferente neste mundo vil. A
Bíblia é o nosso manual dos céus de como devemos andar neste
mundo. As brigas começam quando a Bíblia é desprezada.
3- Quando o próximo é desprezado. É triste quando se vê um
casal brigando, principalmente na frente dos outros, de irmãos, familiares, filhos. Tem casal que briga até dentro da igreja, na hora do
culto, e acham normal. Ofensas trocadas, brincadeiras de desprezo,
sarcasmo em público. Casais brigados perdem as bênçãos de
Deus. As brigas são um sinal de desprezo mútuo, originado pelo
orgulho, pela soberba. “E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior”. (Lc.22:24) Ser o maior é o
desejo de muitos: soberba. “Da soberba só provém a contenda,
mas com os que se aconselham se acha a sabedoria”. (Pv.13:10)
É quase impossível separar a briga da ira. “O homem irascível
levanta
contendas;
e
o
furioso
multiplica
as
transgressões”.(Pv.29:22) Você já viu alguém profundamente irritado, estourando? Logo ele estará brigando com alguém. A única
maneira de evitar isto é lembrando-se de considerar cada pessoa
ao seu redor superior a você. “Nada façais por contenda ou por
vanglória, mas por humildade; cada um considere os outros superiores a si mesmo”. (Fp.2:3) As brigas começam quando o próximo
é desprezado. As brigas estão relacionadas à palavra desprezo. Se
esta mesma palavra fosse usada positivamente, as brigas não existiriam. Jesus a usou desta forma. “Olhando para Jesus, autor e
consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto,
suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do
trono de Deus”. (Hb.12:2) Por esta razão Jesus nunca brigou com
qualquer pessoa, embora tenha tido muitos motivos. Pare de considerar natural brigar. O texto de Tiago diz que “Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica”.(Tg.3:15)
Quando as brigam começarem lembre-se que você pode fazer a
diferença e viver como um crente de verdade. Não aceite brigar. Se
você tem se envolvido em brigas, reconheça que brigar é pecado,
confesse seu pecado à pessoa envolvida e à Deus, pedindo e concedendo perdão. Reative os relacionamentos feridos, assim como
Deus tem nos recebido após nos perdoar. Lute contra a carne. Quando
as brigas começarem lembre-se que você pode ser mais que vencedor, agindo como um cristão verdadeiro.

* Pastor em S.B. do Campo-SP, Bel. em Letras e Direito

astores e obreiros, não percam
esta oportunidade única de participar de um encontro com o Dr. Jerry Bridges aqui no Brasil sob o tema: “O Pastor
e sua intimidade com Deus”
Nos dias 19 a 22 de junho ele será
o preletor da Conferência para Líderes e Pastores promovido pelo
SEBARSP e pela OPBRSP nas dependências da Primeira Igreja Batista de
São Paulo na Praça Princesa Isabel,
233, esquina das ruas Rio Branco e

Duque de Caxias no centro de São
Paulo.
A localização é de fácil acesso,
pois há três estações do metrô nas
proximidades: Santa Cecília, Tiradentes e República, além do terminal de
ônibus Princesa Isabel.
Solicite o folder com maiores informações pelo e-mail: sebarsp@
sebarsp.org.br, ou pelos telefones (11)
3223-4928; 3331-5463 ou Fax (11)
3331-5451

Dr. Jerry Bridges

Novo Pastor
C

onvertido em 1989, após um retiro de jovens da
Igreja Batista Bíblica em Valparaiso, Santo AndréSP, o jovem Pedro Roberto de Almeida tornou-se aluno do
IBM em 1999. Naquele primeiro ano de estudo, durante as
férias de julho, em viagem para Cândido Mendes MA, Pedro
conheceu a missionária Ednalva Soares dos Santos com
quem viria se casar no dia 11 de novembro de 2000.
O jovem casal, desde cedo, estava decidido a dedicar-se
à obra missionária, sem perder de vista o apoio à igreja em
Santo André onde trabalharam com a mocidade e auxiliando
a congregação em Jardim Bandeirantes, na época sob a
autoridade da IBB em Vila Rosa, S.B.do Campo SP, hoje organizada como Igreja Batista Getsêmani.
Nesse meio tempo, Pedro e Ednalva visitaram o campo
missionário em Sergipe. Na primeira viagem, o casal visitou
Aracaju, N.S. do Socorro e Itabaiana. Na segunda viagem,
em 2002, devido à gravidez da esposa,
Pedro foi sozinho e visitou Propiá, Lagarto,
Aracaju e Itabaiana. A
decisão estava tomada: o futuro campo de
trabalho seria a cidade de Itabaiana.
No dia 2 de maio
de 2002 nasceu a filha Samara. Em outubro do mesmo ano,
Pedro assumiu, a
convite da IBB em Vila
Rosa, a liderança do
ponto de pregação
em Jardim Nova Amé-

Imposição das mãos

APOIANDO IGREJAS
Caixa Postal 94
CEP 09.720-971
S.B. do Campo - SP
Fone/Fax (11) 4356-2001
e-mail: missaoami@bol.com.br
www.missaoami.com.br
missaoamo@hotmail.com
Conf. Missionárias: Pr. Carlos (16) 3761-0749

Pr. Pedro, Ednalva e a filha Samara
rica, hoje uma congregação que é liderada pelo irmão
Neudeton.
Em 2003, o casal voltou para sua casa em São Paulo e, como membros da IBB em Valparaiso, sob a liderança do Pr. Paulo César Lopes, foram orientados a se
prepararem para o envio ao campo missionário. Em
outubro de 2004, em assembléia, a igreja decidiu pela
consagração pastoral do irmão Pedro que passou a
auxiliar na Congregação Batista Bíblica Vitória em Francisco Morato onde trabalham até o momento.
No dia 8 de abril de 2006, após ter sido examinado e
aprovado pelo Conselho Teológico da JUBBESP, Pedro foi
ordenado com a presença dos pastores Osmar Vandete
de Freitas (pregador), José Sales e Marcos Antonio.
No momento, Pr. Pedro e Ednalva continuam se preparando para serem enviados ao campo missionário
em Itabaiana, no tempo de Deus.
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Maomé o
“Apóstolo de Deus”

*

A

palavra Apóstolo quer dizer enviado com uma missão.
Apóstolo era uma pessoa que representava a pessoa
que a enviava. Não tinha autoridade para agir ou falar por si só
(ex. os dez apóstolos de Cristo – Mt. 10).
Segundo os muçulmanos o Profeta Maomé foi enviado por
Deus com a missão de difundir o Islamismo pelo o mundo. E
isso ele conseguiu fazer, pois mais de 1 bilhão de pessoas de
vasta classe de raças, nacionalidades e cultura através do
Globo desde as Filipinas até a Nigéria, estão unidas por sua
fé comum islâmica. 18% aproximadamente vivem no mundo árabe; a maior comunidade islâmica do mundo é a da
Indonésia; partes substanciais da Ásia e a maior parte da África são muçulmanas, enquanto minoria significativas são encontradas na região do Caucaso, na China, América do Norte
e do Sul e na Europa.
Para que alguém se torne Muçulmano é necessário declarar que não há outra divindade além de Allah (Deus em árabe),
e que Maomé é o seu Apóstolo.
Conforme a estatística acima podemos ver que muitos
(mais de 10% da população mundial), tem declarado que
Maomé é o “Apóstolo de Deus”.
Segundo os muçulmanos Maomé foi o último mensageiro
de Deus vindo duma corrente de profetas como: Adão, Noé,
Abraão,Ismael, Isaque, Jacó, José, Jó, Moisés, Arão, Davi,
Salomão, Elias, Jonas, João o Batista e Jesus. Ele nasceu em
Meca no ano 570 d.C, e aos 40 anos de idade recebeu a primeira revelação de “Deus” por intermédio do Anjo Gabriel. Essa
revelação prosseguiu por 23 anos e é conhecida como Alcorão.
Na 4a Surata do Alcorão versículos 156-158 Maomé diz: “E
por sua incredulidade e por dizerem graves calúnias acerca
de Maria, e por dizerem: Matamos o Messias, Jesus, filho de
Maria, o mensageiro de Allah, embora não sendo, na realidade, certo que o mataram, nem o crucificaram, mas o confundiram com outro (Judas Iscariotes). E aqueles que discordam
quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, mas apenas conjecturas para seguir; porém,
certamente, não o mataram, mas Allah fê-lo ascender até Ele.
Segundo estes versículos ele afirma que o Messias (Jesus)
não foi morto numa cruz e que Deus o elevou aos Céus sem
passar pela morte física e que Judas Iscariotes é quem foi
crucificado em seu lugar. Se analisarmos esta mensagem de
Maomé podemos chegar a conclusão que ele não é o Apóstolo de Deus ou o seu Mensageiro.
As Profecias Messiânicas (profecias relacionadas a Jesus),
são acumulativas, ou seja, uma completa a outra, não havendo
contradição entre elas (ex.: Is. 7:14 c/ Mt. 1:18-23), mas a mensagem de Maomé contradiz a mensagem dos profetas bíblicos
que diziam que o Messias deveria morrer e ressuscitar. Como
Deus poderia enviar um último profeta para contradizer tudo o
que os outros profetas falaram? Se Cristo não tivesse morrido
todos nós estaríamos perdidos, pois como seríamos redimidos
dos nossos pecados? O Apóstolo Pedro diz que fomos redimidos
pelo precioso sangue de Cristo (I Pe. 1:18-20) e Paulo diz que
sem derramamento de sangue não há remissão de pecados
(Hb. 9:22). No Salmos 22:1-18 o Rei Davi que também era profeta falou sobre a crucificação do Messias e Mateus confirmou
esta afirmação (Mt. 27:32-50), e no Salmos 16:8-10 Davi falou
da ressurreição do Messias e Lucas confirmou (At. 2:22-36);
Isaías no capítulo 53 também falou do sofrimento e da morte
vicária do Messias e Pedro confirmou (I Pe. 2:21-25); Daniel no
capítulo 9:26,27 falou até do tempo exato em que o Messias
deveria morrer que era antes da destruição do Segundo Templo. O Próprio Messias disse que era-lhe necessário padecer,
ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia (Mt.16:21). Ao morrer e ressuscitar o mesmo falou do cumprimento das profecias
a seu respeito (Lc.24:44). Paulo define o Evangelho e a esperança de Vida Eterna para a humanidade com a morte e a ressurreição do Senhor (I Cor. 15:3,4). O Messias ascendeu aos
Céus, mas depois que as profecias a seu respeito foram cumpridas (At. 1:9-11).
Se Maomé fosse realmente o Apóstolo de Deus ele confirmaria o que todos os profetas bíblicos falaram anteriormente.
Por exemplo, Paulo era um apóstolo de Deus, pois não falou
nada além daquilo que os outros profetas falaram (At. 26:22,23).
Infelizmente mais de 1bilhão de pessoas tem acreditado
neste “Apóstolo de Deus”. Que esta estatística possa chamar
nossa atenção e que diante disto possamos orar e pregar
para que o mundo possa crer nos Apóstolos Verdadeiros de
Deus e em suas mensagens que tem como ponto principal a
Morte vicária(para nossa remissão) e a ressurreição (para
nossa justificação) do Messias de Israel e Salvador do mundo,
nosso Senhor e Salvador Jesus.
PR. RICARDO MARQUES DE BRITO
TEMPLO BATISTA EM VILA SÃO JOSÉ
São Paulo SP

Paradoxos dessa era
Pós-Moderna e Pró-Maluca
I

merso na vida globalizada, parei para refletir sobre
os contrastes, as esquisitices, as ideologias antagônicas, os códigos verbais e não verbais influenciando o
comportamento e massificando os seres humanos, como
ovelhas sendo conduzidas para o abismo:
Ø Cães são tratados como pessoas e pessoas são
tratadas como cães.
Ø Pessoas novas consideradas como objeto de consumo e pessoas idosas consideradas como produto vencido.
Ø Ridicularização do idoso, do casamento, da fidelidade conjugal, da virgindade e uma valorização do Big
Brother, da novela, do sexo livre e do homossexualismo.
Ø Muita obesidade por um lado e muita inanição
no Terceiro Mundo.
Ø Variedade de sucos industrializados e desinteresse pelas frutas naturais.
Ø Supervalorização do visual e falta de contentamento com o essencial.
Crescimento da baixaria: linguagem de baixo calão
e pornografia na mídia, em contraste com a falta de incentivo das virtudes elevadas: linguagem educada, solidariedade e respeito mútuo.
Ø O endeusamento do erótico, da epiderme, do
status, da aparência em contraste com a importância
do caráter, da sinceridade, do domínio próprio e da disciplina pessoal.
Ø A ética da maioria: todo mundo faz, todo mundo
usa e a perda da identidade em função da coletividade
opressora.
Ø Os valores absolutos (justiça, fidelidade, compromisso) de outrora estão se relativizando e os valores
relativos (rótulo, descartável, consumismo) estão se
absolutizando.
Ø Galera dos Últimos Dias: egoístas, desobedientes aos pais, atrevidos, cruéis ingratos, irreverentes...
Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus.
Ø Igrejas inchadas em busca de bênçãos temporárias e poucos discípulos realmente interessados nos
valores eternos.

*

Ø Muito conhecimento na era da informação e falta
de profundidade nas doutrinas básicas da Bíblia.
Ø Valorização do estilo e do charme gospel em oposição à falta de compromisso com a verdade, com a
renúncia e com a ética.
Ø Muitas decisões para Cristo e só uns poucos permanecendo na fé.
Ø Multidões comparecem às marchas para Jesus,
aos piqueniques, festas; contudo, pouquíssimas pessoas aparecem para reuniões de oração, jejum e
evangelismo.
Ø Inúmeras bandas gospel agitando multidões e quase não se fala em Assistência Social aos pobres.
Ø Grandes discussões em torno do denominacionalismo e falta de parcerias missionárias para alcançar os povos muçulmanos e os fragilizados da África.
Ø Idas e vindas à igreja para o culto dominical e pouca
vivência para obedecer ao “Ide e fazei discípulos.”
Ø Estamos nos acomodando ao igrejismo e deixando de lado o evangelismo.
Ø Crescimento das bugigangas evangélicas: livrinhos
devocionais, sites, vídeos, fitas, cds, camisetas e um descaso para com a simples leitura da Palavra.
Ø Uma geração capturada pelo mundo sensorial:
imagem, som, look, videogames, priorizando-o ao invés
do mundo espiritual: fé, oração e mente renovada pelas
Escrituras.
Afinal, o que tem valor? Ai dos que ao mal chamam
bem, e ao bem, mal; que fazem da escuridade luz, e da
luz escuridade. Põem o amargo por doce, e o doce por
amargo! – Isaias 5.20. Tem razão Dallas Willard em seu
livro “Conspiração Divina”: O que é verdadeiramente profundo é tido como idiota e banal, ou pior, chato, enquanto aquilo que é realmente idiota e banal é considerado
profundo.
Graças a Deus pela liberdade de escolha, pelo
discernimento e pela busca da excelência. Disse Jesus: Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente.

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

Igreja Batista da Vitória
N

Pr. Bob, Pr. Ednilson e Vilma

o dia 21 de janeiro de 2006, foi consagrado
ao ministério pastoral da Igreja Batista da
Vitória, em Paulínia SP, o irmão Edinilson Dias Pereira, da qual o pastor titular é o missionário Bob Gilley.
O novo Pastor é casado com Vilma Sant’Ana Pereira desde 4 de setembro de 1993, e ainda não tem
filhos. Formou-se em teologia pelo Instituto Batista em
Santo Amaro, São Paulo, em dezembro de 1996. Converteu-se através do ministério da Igreja Batista
Fundamentalista e Conservadora de São Paulo, capital. Foi membro da Primeira Igreja Batista Bíblica em
Jardim Amanda, Hortolândia-SP e Primeira Igreja Batista Bíblica em Pedreira SP.
Até à sua ordenação, atuou como diácono na Igreja
Batista Fundamentalista em São Paulo e como obreiro
em Hortolândia e Pedreira sob a liderança do Pr. Steven
Trask e ajudou o missionário, Pr. Bob Gilley na fundação
a Igreja Batista da Vitória em Paulínia SP, como obreiro.
Em janeiro de 2006 foi examinado e aprovado por uma
banca composta pelos pastores: Bob e Robert Gilley,
Dave Clear e Steven Trask. Contatos: Pr. Edinilson Dias
Pereira-Rua 13, 194 –Bom Retiro- CEP 13.140.000
Paulínia SP.
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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

PROMESSA DE FÉ

Pr. Terryll, Adriana e o filho James
Dias 21 a 23 de abril último, o Templo
Batista em Vila São José em São Paulo SP
liderado pelo Pr. Ricardo M. de Brito, realizou a conferência missionária anual, tendo
como pregador o Pr. Terrill Nathan Rose, da
IBI em Ribeirão Preto SP. O alvo de
R$2.170,00 mensais foi ultrapassado e a
igreja admitiu mais um missionário
totalizando 19 projetos.
CRATO-CE
A Igreja Batista Regular do Calvário,
da cidade do Crato CE, realizou uma série de conferências evangelísticas nos
dias 21,22 e 23 de abril último, cujo
preletor foi o Pr. José Barbosa de Sena
Neto, ex-sacerdote católico romano. Durante aqueles dias o templo esteve
lotado e houve 3 decisões
e 4
reconciliações.Várias igrejas da mesma
fé e ordem de Juazeiro do Norte e do
Crato, se fizeram representar na noite
de sábado, dia 22.

BARCO
O missionário, Pr. Moisés Gomes de Oliveira atuando em Santa Izabel do Rio Negro
AM, precisa levantar mais R$8.000,00 para
completar a compra do barco que custa
R$15.000,00. Os que puderem ajudar deverão entrar em contato com a AMI - Associação Missionária Independente. Depósitos
para uma das contas da missão: Bradesco
Ag. 2767-7 –CC 10.000-5; Itaú Ag.1517 - CC
13.500-8; Banco do Brasil Ag. 3131-3 CC30.000-4. Avise a Missão sobre o depósito e o destino da mesma pelo E-mail:
missaoami@hotmail.com ou pelo telefone
(11) 4123-0002.
SOS – ESPAÇO AMIGO
O Pr. Josué Amaral, missionário em
Presidente Prudente SP está iniciando um
trabalho com 50 crianças e adolescentes
em um local alugado. No dia das mães
realiza um programa evangelístico para
mais de 100 pessoas em um salão comunitário. O desafio em Prudente é grande,
pois mais de 90% da população precisa
conhecer Jesus. Contatos: Caixa Postal
4430-CEP-19.020-970 - Presidente Prudente SP.
JUBBESP
As próximas reuniões de pastores e
obreiros da Junta Batista Bíblica do Estado
de S.Paulo serão nas seguintes datas e locais: 06 de maio – Tabernáculo Batista Bíblico - Campinas-SP; Dia 01 de julho, Primeira Igreja Batista Bíblica em Vila Natal,
São Paulo SP; Dia 02 de setembro, Igreja
Batista Bíblica em Vila São Jorge,

Dicas de Leitura

ATLAS BÍBLICO
André Daniel Reinke
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
Um trabalho de
fino acabamento
inteiramente ilustrado com mais de
40 mapas apresentando a história
bíblica com textos
explicativos e textos bíblicos

OS QUATRO
EVANGELHOS
Abba Press
www.abbapress.com.br
A publicação da Bíblia
King James em língua
portuguesa é um fato
marcante. Publicada na
Inglaterra pela primeira
vez em 1611, esta versão vem exercendo
grande influência na história do povo de Deus
MINISTRANDO
COMO O MESTRE
Stuart Olyott
Editora Fiel
www.
editorafiel.com.br
O autor extrai dos
evangelhos alguns
exemplos da pregação de Cristo, e
desafia os pregadores da atualidade com as características do ministério do Mestre.

DESAUTORIZANDO “O CÓDIGO DA VINCI”
Dr. Samuel F.M.Costa
Actual Edições
www.chamada.com.br
O livro “O Código da Vinci”
se propõe a questionar o
cristianismo, mas faz isso
com falsificações grosseiras,
fontes
não
confiáveis e “fatos” não
comprováveis. O autor
Dan Brow é desautorizado
histórica, artística e teologicamente.
OS MARAVILHOSOS PARADOXOS
DAS ESCRITURAS
Leslie M.Grant
Depósito de Literatura
Cristã
www.literaturacrista.com.br
Há muitos paradoxos na
Bíblia. Qual a resposta a
estes paradoxos que parecem contradizer a própria revelação? Será que
Deus se contradiz?
Vale a pena ler este pequeno grande livro e
contemplar a glória de Deus.
AS QUATRO ESTAÇÕES
DO CASAMENTO
Gary Chapman
Editora Mundo Cristão
www.mundocristao.com.br
Os orientais avaliam
ânimos e humores pelas estações do ano. E
os casamentos, em certo sentido, se assemelham muito aos sentimentos que cada uma delas propicia. Este
livro tem uma ajuda especial para você,
com certeza.

A divulgação destas obras não implica em concordância com todos
os títulos dos catálogos das respectivas editoras.

Guarulhos-SP; Dia 11 de novembro, Templo
Batista de Cajuru SP.
BRASIL E ALEMANHA
O irmão Leal, que foi criado no IAME
em Dourados MS, e hoje, casado, reside na Alemanha, está com um grupo de
seminaristas fazendo estágio em Ponta-Porã MS apoiando o trabalho do missionário, Pr. Ricardo de Oliveira Leite.
No total são 8 pessoas e espera-se, seja
um tempo de bênçãos para ambas as
partes.
AMATURÁ AM
Os irmãos da Igreja Batista Regular
Betél em Amaturá AM, sob a liderança do
obreiro e diácono Evandro Lopes Nunes
estão precisando receber 20 Bíblias, 30 hinários (cantor Cristão), livros para leitura,
revistas de lições para EBD e uma Bíblia
Anotada para auxiliar nos estudos. Contatos: Rua São Francisco, 1380 Bairro Novo
- CEP 69.620-000 – Amaturá AM, telefones
(97) 3463-1111 (mãe do Evandro) e 34631396 (Trabalho).
20º ANIVERSÁRIO
A Igreja Batista Bíblica em Ouro Fino
MG, liderada pelo Pr. Roberto Kennedy
Gomes desde 2001, comemorou seu vigésimo aniversário realizando uma série
de conferências nos dias 21 a 23 de abril,
tendo como preletor o irmão Paulo
Henrique Tavares, Diretor Acadêmico do
Seminário Teológico de Campinas. A igreja, que foi fundada em 1986 pelo missionário norte-americano Willian Walter
Levergood, hoje residindo em Springfield,
EUA, já teve outros seis pastores: Roberto
C Brito (1987-1988); Marcos Freire (19891991); Stênio A Verde (1995); Alexandre
Conde (1996); Jairo Venâncio Jr (19971999); Pérsio Coutinho Pereira(2000).
ORDENAÇÃO PASTORAL
Dia 20 de maio acontece o exame e
ordenação pastoral do irmão Jader Saraiva Machado Neto na PIB em
S.Sebastião do Paraiso MG. Nos dias 19
e 2 1 e s t a r á p r e g a n d o n a i g r e j a o P r.
Phillip R Allen, que foi o seu fundador. A
igreja comemora 21 anos. Contatos. Por
e-mail: jaderemercia @ibest.com.br, telefone (35)3531-3060.
DVDs
Agora você
pode adquirir
os dez DVDs
com
as
19
mensagens
proferidas durante o VI Congresso Batista
d
e
Fundamentalismo
Bíblico realizado em Porto
Alegre RS no
início de 2006.
O pacote todo está em um único estojo e
você pode fazer o pedido acessando o site
www.chamada.com.br, ou pelo telefone
0300-7895-1562.
ASSALTO
Em fevereiro último, o Pr. João Batista,
de Caruaru PE foi assaltado dentro da igreja
por dois jovens portando armas de fogo. O
prejuízo ultrapassou dois mil reais. Pr. João
Batista já escreveu 8 livros que não foram
publicados. Ele tem interesse em fazer a publicação. Pessoas interessadas em ajudar
a encontrar uma editora, deverão entrar em
contato pelos telefones (81) 3725-0774 e
9608-2423.

REUNIÃO DE PASTORES
No dia 6 de maio acontece a reunião de
pastores e obreiros da região de Ribeirão
Preto-SP no Templo Batista de Cajuru, sob
a liderança do Pr. Mário D Baio. Endereço:
Rua Colombo Ruggeri, 42. Contatos (16)
3967-2042 e 9129-2738.
RESPOSTA DE ORAÇÕES

O Pr. Geraldo M. Pupin, missionário em
Fátima do Sul MS agradece a todos que
estiveram orando e que contribuíram financeiramente para a compra do terreno para
a construção do templo. O alvo foi alcançado e deu para comprar uma excelente
área com um total de 1.224 metros quadrados. O desafio agora é fazer a reforma
de uma pequena casa que há no terreno
para servir de local para os cultos até a
construção do templo. Para que isso seja
possível, é necessário R$2.000,00. Ofertas para a AMI. No dia 25 de maio o trabalho completa quatro anos.
FIEL E EP
Em 2006 a Editora Fiel está completando 40 anos de trabalho sério na publicação
de livros contribuindo com a formação intelectual do povo de Deus. Em meio às celebrações dos 40 anos, a Fiel está incorporando ao seu catálogo, que conta com mais
de 140 títulos, as obras publicadas pelas
Edições Parakletos. Entre em contato e solicite o catálogo e preços com 25% de descontos. E-mail: jack@editorafiel.com.br,
msn: editorafiel@hotmail.com e skype:
editorafiel, telefone(12)3936-2529.
ABPC
Se você tem interesse nos temas relacionados ao criacionismo, entre em contato
com a ABPC pelo site: www.impacto.org/
recad.htm. A supervisão deste ministério
está a cargo de Christiano P. da Silva Neto.
O endereço é: Caixa Postal 3115-CEP
30.140-970- Belo Horizonte MG.
PROEF
Dias 15 a 18 de junho de 2006, jovens e
adultos, membros da Igreja Batista Esperança de São Paulo SP, sob a liderança dos
pastores Marvin Fray e Sérgio de Moura, estarão na cidade de Igarapava SP, campo missionário em que o Pr. Leonilson Pereira Leite está implantando uma igreja para mais
um PROEF – Projeto Evangelístico de Férias.
JOVENS
Dias 28 de abril a primeiro de maio aconteceu o Retiro de Jovens em Morro AgudoSP, tendo com preletor o irmão Jader Saraiva Machado Neto, da PIB em São Sebastião
do Paraiso MG. Diversas igrejas participam
do evento.
RETIRO DE PASTORES
Dias 10 a 14 de julho, acontecerá no
Recanto Aret é em Franca-SP, o Retiro de
Pastores sob o tema: “Um Lugar à
Parte”(Marcos 6:31). Para maiores informações, Pr. Paulo Castelan ou Sueli (16)
3702-2194.

Venha participar conosco do “Movimentro Nacional de Envolvimento Total”. Envie seu endereço para:
Missão Batista de Apoio. Rua Cap. Camilo F. Menezes, 106 - Ouro Verde - CEP 14300-000 - Batatais-SP.
E-mail: missaobatistadeapoio@yahoo.com.br.
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Vamos
Orar
Juntos
C

onforme noticiamos na edi
ção 161 do Jornal de Apoio,
a Missão Batista de Apoio deu início à criação do “Movimento Nacional de Envolvimento Total”, visando cadastrar pessoas que sejam
membros de igrejas batistas
fundamentalistas (Independentes,
Bíblicas e Regulares), para um
compromisso de intercessão pela
obra missionária. A missão, em
breve começará a enviar boletins
de oração para os participantes.
Se você tem interesse em participar, envie o seu nome completo,
igreja a que pertence, nome do seu
pastor, além do endereço para correspondência, telefone e e-mail (se
tiver). Envie para:
Missão Batista de Apoio
Rua Cap. Camilo Ferraz de
Menezes, 106 - Ouro Verde
14.300-000 – Batatais -SP
ou pelo E-mail:
missaobatistadeapoio@yahoo.com.br

35 anos de História
C

orria o ano de 1971 quan
do a Primeira Igreja Batista
Bíblica em Cidade Ademar, na capital paulista, organizou a Primeira
Igreja Batista Bíblica em Jardim
Miriam. Foram 5 anos desde o início do trabalho, até àquela data
memorável de 16 de outubro de
1971, com 53 membros fundadores.
O primeiro obreiro a cuidar do
trabalho foi Francisco Holanda
Moreira, hoje pastor em ItuveravaSP. Na seqüência vieram, Nelson
Fragoso, Agenor Moura de Carvalho e Pr. José Cristóvão da Silva.
Todos estes líderes permaneceram à frente da nova igreja durante
pouco tempo, entre 1971 a 1975
No dia 16 de agosto de 1975, a
igreja deu posse ao Pr. João Amador de Melo. O trabalho estava estacionado e regredindo, pois naquele momento contava com apenas 46 dos 53 membros fundadores.
O primeiro trabalho foi legalizar
toda a documentação da igreja.

Logo em seguida, iniciou-se a
construção do novo templo, mais
amplo, com maior número de salas, cozinha e casa para o zelador.
A igreja ainda comprou um terreno
em um bairro próximo onde foi
construída a casa pastoral.
Os anos passaram e a permanência do Pr. João na liderança da
igreja levou-a a um sólido crescimento. Já são 31 anos de
pastorado e, com as bênçãos do
Senhor, a igreja conta atualmente
com 450 membros ativos, duas
congregações e duas igrejas organizadas no período. A presença na
EBD é de 350 membros e os cultos vespertinos de domingo entre
480 a 500 presentes. O templo já
ficou pequeno e não há mais espaço para ampliações.
Na área missionária, a Primeira Igreja Batista Bíblica em Jardim
Míriam participa de 22 projetos,
sendo dez com sustento direto,
onze pela CBBN e uma missionária
da igreja entre os índios Caioás em
Dourados MS, Meire Oliveira Sales,

com sustento integral.
Para os membros da igreja, o segredo do crescimento
e da estabilidade deve-se à
pregação genuína da Palavra
de Deus e o louvor agradável
a Deus, tanto congregacional
quanto especia,l desenvolvidos pelo Coral misto que já
gravou um CD em 2001, Coral masculino, feminino e
infanto-juvenil.
Atualmente a igreja está
em uma campanha intitulada: “Os 70 amigos da Primeira Igreja Batista Bíblica
em Jardim Miriam”, com objetivo de arrecadar 70 mil
reais para a compra de uma
propriedade para a construção de uma escola, antigo
sonho da liderança.
Há entre os membros da
igreja, um consenso de gratidão ao pastor João Amador de
Melo, líder que o Senhor tem
usado na condução desse
ministério. A Deus toda glória!

Pr. João Amador de Melo

Como Eram Considerados os Profetas?
N

a Igreja apostólica os pro
fetas do Antigo Testamento
eram tidos na mais alta conta. Por
serem pessoas de tão alta importância na vida do povo de Deus, não
faltavam aqueles que quiseram,
mesmo sem o devido chamado,
passar-se por profeta. O falso profeta sempre foi um grande perigo
para o povo de Deus.
O apóstolo Paulo perguntou ao
rei Agripa, quando discursava perante ele em sua defesa: “Crês tu
nos profetas, ó rei Agripa?” (Atos
26.27). Acreditar nos profetas é
uma afirmação de fé na Revelação
de Deus. Nós, os crentes em Jesus Cristo, cremos nos profetas,
como fiéis instrumentos de comunicação dos ensinos eternos. Para
isto eles foram separados, alguns,
antes do nascimento, como
Jeremias (1.5), chamados e ungidos (I Reis 19.16), o que significava o especial cuidado de Deus para
com seus enviados. Por esta razão,
há na Bíblia a solene recomendação: “Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais
mal” (II Crônicas 16.22).
Quando o povo de Deus estava
no deserto, três príncipes de Israel
se ajuntaram contra Moisés e Arão
e lhes disseram: “Basta-vos... por
que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor?”(Números
16.3). Estes homens disseram coisas tremendas contra Moisés e
Arão, os ungidos do Senhor. O castigo não se fez esperar, foram punidos com morte trágica.
Modernamente, muitos estudi-

osos da Bíblia têm desfigurado, em
nome da ciência, a função dos profetas. Para eles os profetas foram
instrumentos grosseiros que longe estiveram do ideal de Deus.
Suas mensagens, dizem eles, tiveram erros éticos indesculpáveis,
além de falhas em muitas figuras
de linguagem que usaram. Nós
não cremos assim. Eles foram homens sujeitos às mesmas fraquezas que nós, é fato, mas foram ungidos pelo Espírito Santo, nas verdades que transmitiram. Cremos
que o Espírito de Deus atuou de
modo sobrenatural sobre suas
mentes, sem violentar, em qualquer sentido, suas faculdades
mentais, assegurando a clara e
indeturpável expressão da vontade de Deus. Ora, se a Palavra de
Deus não merecer de nós essa
confiança, ela perderá a sua autoridade, como expressão exata da
vontade divina.
Moisés foi um profeta singular
na história de Israel. Deus faloulhe face a face como se fala a um
amigo (Êxodo 33.11). Neste particular ninguém foi como ele. O chamado de Deus, claro e irresistível,
marcou a vida de cada profeta. A
Jeremias, Deus lhe falou claramente ( Jeremias 1.5). A Jonas da
mesma forma (Jonas 1.2). A Amós,
também, fala do seu chamado nestes termos: “Eu não sou profeta,
nem filho de profeta, mas
boiadeiro, e cultivador de
sicômeros. Mas o Senhor me tirou
de seguir o rebanho, e o Senhor
me disse: Vai, e profetiza ao meu

povo Israel” (Amós 7.14-15). A
Samuel, quando ainda era bem
menino, Deus lhe falou em voz audível, a mensagem que deveria dar
a Israel (I Samuel 3.1-21).
As mensagens dos profetas
eram o selo do seu chamado divino. Mas, houve momentos em que
eles realizaram coisas prodigiosas
como fazer descer fogo do céu (I
Reis 18.20-40) ou um machado flutuar sobre as águas (II Reis 6.1-7).
Eliseu, com um pouco de sal num
prato, tornou potáveis as águas de
Jericó, que eram más (II Reis 2.1922). São por demais conhecidos
os prodígios feitos por meio de
Moisés durante os quarenta anos
durante os quais conduziu com firmeza o povo de Israel. Elias pediu
que não chovesse e por três anos
e seis meses não choveu; depois,
pediu chuva e as águas voltaram a
regar a terra (I Reis 17.1; 18.41-46).
Ele multiplicou o azeite da viúva de
Serepta e ressuscitou o seu filho (I
Reis 17.8-24). Tais poderes extraordinários lhe foram concedidos
como provas da autenticidade do
seu chamado. Até os ossos de
Eliseu
tiveram
poderes
miraculosos para ressuscitar a um
morto que foi colocado em sua sepultura (II Reis 13.20-21).
A mensagem era a coisa mais
importante no profeta, pois ela fazia parte da revelação de Deus e
era o meio de que o Senhor se servia para orientação espiritual do
povo. Duas coisas indicavam a procedência da mensagem dos profetas: primeiro, era de Deus, todo

o povo sentia o seu impacto, sua
palavra ungida calava fundo nos
corações. Quando havia pecado, o
povo sentia e pranteava suas culpas; quando desanimado, sentiase consolado. A própria mensagem mostrava, por si mesma, se
procedia de Deus, ou não. Outra
maneira de se saber se a mensagem profética procedia de Deus,
era pelo cumprimento do que se
dizia. Tudo que o menino Samuel
falou, cumpriu-se in totum! Isaías,
quando Jerusalém estava cercada
por Senaqueribe, profetizou a vitória de modo miraculoso (II Reis
19.6-7) e tudo se cumpriu como foi
dito (II Reis 19.35-37).
Em Samaria, quando sitiada
pelos exércitos sírios e em grande
miséria, o profeta Eliseu profetizou
que no dia seguinte, às mesmas
horas, tudo estaria completamente mudado (I Reis 7.1) e tudo se
cumpriu em menos de vinte e quatro horas! (II Reis 7.16-20). Bem
diferente da palavra dos ‘profetas’
de hoje, cuja suas ‘profetadas’ jamais se cumprem!
Outras profecias se cumpriram em período mais longo de
tempo, mas muitas delas se concretizaram em fatos que os próprios ouvintes presenciaram,
atestando a veracidade da mensagem profética. As mensagens
dos profetas ainda falam de modo
poderoso ao coração dos crentes
de hoje, e todos temos presenciado o cumprimento de muitas
delas nos dias que passam! Bendita Palavra!

* Evangelista e Conferencista - Ex-padre católico romano - Fortaleza-CE

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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Uma Mãe e Tanto!

O fundamentalismo
bíblico prevalecerá

Como no mês de maio comemora-se o
Dias das Mães, resolvemos destacar uma
mãe que já ultrapassou 102 anos de idade,
criando 16 filhos tendo 164 netos e 35 bisnetos. Uma mãe e tanto!
A irmã Francisca Rodrigues do Amor Divino nasceu, no dia 4 de fevereiro de 1904,
casou-se com Manuel Lima de Oliveira no
dia 9 de maio de 1918 com apenas 13 anos
de idade. Ficou viúva em 1961.
Algumas pessoas pensam em milagres
apenas como curas físicas e outras coisas
espetaculares. Entretanto, a conversão da
irmã “Chiquinha”, como é conhecida no círculo mais íntimo, foi um milagre. Enraizada
a vida toda no catolicismo romano, nasceu

de novo aos 97 anos de idade em 2001. Ao
presenciar um curso bíblico ministrado a uma
de suas filhas, Deus tocou-lhe o coração, e
ela creu.
Desde sua conversão mudou totalmente
seu modo de vida, e sempre está conduzindo
outros a Cristo. Foi batizada pelo Pr. Manuel
de Deus Silva, na Igreja Bíblica Independente
Conservadora de Pedra Branca CE no dia 6
de outubro de 2003 aos 99 anos.
Irmã Chiquinha continua lúcida, tem boa
memória e testifica de Cristo com clareza e
muita simpatia. É franca e sem rodeios no
combate à idolatria que a escravizou quase
um século.
A Deus toda a glória!

W

ilhelm Bousset disse que “todo erro se apóia
numa verdade da qual se tem abusado”. Tem
sido assim, também, com alguns setores do movimento
fundamentalista.
Talvez os maiores problemas estejam relacionados
às questões de menor importância, pois de modo geral,
a maioria dos batistas fundamentalistas, assinam a mesma declaração doutrinária.
Pode-se dizer, por exemplo, que abusar da doutrina da
separação é o caminho mais curto para as facções e a
intolerância. Pessoas com as quais eu acreditava ter comunhão já me descartaram até como crente por não concordarmos em questões relacionadas a usos e costumes.
Outro exemplo: ouvi um pastor discursando sobre modernismo, mas o que ele criticava era apenas
modernidade. Sua crítica classificava John Naisbitt e Alvin
Tofler como falsos profetas porque faziam previsões sobre o futuro projetando as mega-tendências para as quais
estávamos nos encaminhando.
Muitas vezes, através de uma exegese tendenciosa,
alguns fundamentalistas fazem exposições aberrantes
de textos bíblicos que deixariam os escritores originais
vermelhos de vergonha se estivessem por perto.
Talvez o maior problema contemporâneo para os
fundamentalistas bíblicos, seja a crescente
agressividade das rápidas mudanças desse início do terceiro milênio. Essas mudanças atingem, também, a religiosidade. Há uma busca pelo transcendente que possibilita confundir espiritualidade com espiritualização. Assim, o emocional é confundido com o espiritual e a fé
começa a ter conotação relativista deixando de lado o que
é racional, o que é normativo.
Assistimos, o nivelamento de algumas igrejas que se
dizem fundamentalistas, com igrejas carismáticas na prática de tirar textos do contexto para defender paradígnas
estabelecidos culturalmente pelas gerações anteriores.
Certamente ouviriam as mesmas duras palavras que
Jesus dirigiu aos fariseus do primeiro século.
Por mais que cresça o sincretismo e o pragmatismo nos
meios evangélicos, os verdadeiros fundamentalistas bíblicos sobreviverão, pois a Palavra de Deus não sofre alteração, e as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja.
Não há verdadeiro cristianismo sem Cristo e sem cruz.
A impressão que tenho, em algumas conversas com
líderes que se dizem fundamentalistas, é que tem havido
um tremendo distanciamento da verdade bíblica e uma
perda de discernimento. Apela-se, por exemplo, para que
os congregados ouçam a voz da consciência ao invés de
ouvir a voz do Espírito.
O caminho a seguir é único: recuperar a centralidade
das Escrituras, tanto nos púlpitos quanto nos seminários,
nos discipulados e nas confrontações de aconselhamento
pessoal. O fundamentalismo que queremos é o bíblico (de
doutrina e coração) e não o farisaico (de regras e aparência), sem nos esquecermos do alerta de Bousset: “Todo
erro se apóia numa verdade da qual se tem abusado”.

“Fortalecidos
no Senhor”
P

elo vigésimo segundo ano consecutivo, a Editora Fiel
promove a Conferência Fiel para Pastores e Líderes,
este ano sob o tema “Fortalecidos no Senhor”.
O evento acontecerá no Hotel Monte Real Resort em
Águas de Lindóia-SP nos dias 2 a 6 de outubro de 2006.
Haverá hospedagens também nos hotéis: Glória, Panorama, Fredy, Bela Vista e Mantovani, com investimentos que
vão de R$800,00 a R$300,00 por pessoa.
Os preletores serão: Pr. Tom Ascol e Pr. Jim Elliff (EUA),
Prof. Adauto Lourenço, Dr. Augustus Nicodemos, Pr. Jaime
Marcelino e Solano Portela Neto (Brasil).
Maiores informações: E-mail:marilene@editorafiel.com
br, tel (12) 3936-2529 ou pelo correio: Caixa Postal 1601CEP12.230.990-São José dos Campos SP.

“Firmados no Grande Deus”
J

“Ação... Formação...
Transformação...”
E

ste será o tema do XVIII
Congresso Batista Bíblico
Nacional que acontecerá nos
dias 10 a 14 de julho de
2006, nas dependências
do Hotel Fazenda Três
Poderes, em São Sebastião SP.
O preletor oficial será
o Pr. Wallace W illiams,
dos Estados Unidos,
além dos pastores brasileiros: Josué P. Felix,
Walace Juliare, Francisco de
Assis, Samuel Barreto Barbosa,
Marcelo Silva, Edivaldo Cano,
Eurípedes A Santos, Fábio Oliveira e Ronaldo Moraes. Para
maiores informações, entre em contato pelo site da CBBN:
www.cbbn.org.br; pelo fone/fax (19) 3228-3576 ou pelo correio: Caixa Postal 3093-CEP13300-990-Campinas SP.

ovens de diversas re
giões do Brasil estarão reunidos no Hotel Fazenda Vale dos Cedros nos dias
24 a 28 de julho de 2005 para
a realização da IV Conferência Fiel para Jovens.
Sob o tema geral “Firmados no Grande Deus” , os
preletores Jader Borges Filho, Kendall Holly, Clodoaldo
Machado e Franklin Ferreira
abordarão sub temas de
grande relevância para a
mocidade. Há descontos
especiais para grupos.
Maiores informações sobre as inscrições:
www.editorafiel.com.br, telefone (12) 3936-2529, ou pelo correio: Caixa Postal 1601-CEP12.230-990-São José dos Campos SP, e-mail: christiane@editorafiel.com.br

IMPORTANTE
Textos e Notícias para
publicação, enviar até
dia 20 do mês anterior

Rocha Eterna
N

o período de 30 de agosto a 6 de setembro, a Missão Rocha Eterna estará realizando seu Terceiro
Congresso Regional, desta feita na cidade de São Paulo,
capital.
Nos dias 30 de agosto a 3 de setembro o evento será
realizado na Primeira Igreja Batista Bíblica em Cidade
Ademar e nos dias 3 a 6, na Igreja Batista Esperança.
O tema,“Trabalhando juntos até a volta de Cristo” será o
alvo das mensagens dos seguintes preletores; Richy
Dunsford, Michel Adans,
Bobby Sizemore, Kurk
Labouve, Steven Gregory e
Jaime Rose.
Maiores informações
pelo telefone (16) 39797867 com Raquel ou João
Henrique, ou pela Caixa
Postal 610 – CEP 14.085000 - Ribeirão Preto SP.

Venha participar conosco do “Movimentro Nacional de Envolvimento Total”. Envie seu endereço para:
Missão Batista de Apoio. Rua Cap. Camilo F. Menezes, 106 - Ouro Verde - CEP 14300-000 - Batatais-SP.
E-mail: missaobatistadeapoio@yahoo.com.br.
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