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Distribuição Interna

Emaús - 15 Anos
Ações de Graças no dia 19
de agosto de 2006 no T.B.B.
em São José dos Campos
SP.
Todos os ex-alunos do
seminário, tanto os que estudaram em Orlândia como
os de Guarulhos, estão sendo convidados a participarem de uma programação
que terá início às 14 horas
do dia 19 de agosto, terminando com o culto de ações
de graça que terá início às
19 horas.
Caravanas estão sendo
organizadas saindo de
Orlândia, Guarulhos e Campinas. De Orlândia, onde teve
início o Emaús, já temos informações para os interessados. Leia mais na página 7.

F

undado em 1991, o
Seminários Teológico Emaús está
comemorando 15 anos em
2006. Para marcar esta data,
a direção da escola estará
realizando o Primeiro Encontro de Alunos, Professores e
Ex-alunos e um Culto de

Rocha Eterna
da Rocha Eterna realizado
em duas etapas em duas
diferentes igrejas.
Nos dias 30 de agosto a
3 de setembro, na Primeira
Igreja Batista Bíblica em Cidade Ademar, sob a liderança dos pastores Josué P.
Félix e Ebenézer Rodrigues.
Nos dias 3 a 6 de setembro, na Igreja Batista Esperança, sob a liderança dos
pastores Sérgio de Moura e
Marv Fray.
Estarão presentes, entre outros, os preletores: Jaime Rose,
Steven Gregory, Kurk Labouve,
Bobby Sizemore, Michael Adans
e Richy Dunsford.
Maiores informações:
Rocha Eterna – Caixa Postal
610 – CEP 14.085-000 Ribeirão Preto SP ou pelo telefone (16) 3979-7867 com
Raquel ou João Henrique.

P

astores, seminaristas, obreiros e
todos os membros
das igrejas que já tiveram
oportunidade de participar
dos eventos promovidos
pela missão Rocha Eterna,
que atua nos presídios do
Brasil, certamente se lembram de bênçãos recebidas
através das mensagens que
foram proferidas.
No período de 30 de
agosto a 6 de setembro, a
cidade de São Paulo hospedará um grande congresso

XVIII Congresso
Batista Bíblico

B

atistas Bíblicos, de
todas as regiões
do Brasil, têm encontro marcado no período
de 10 a 14 de julho de 2006
em São Sebastião Litoral
Norte do Estado de São Paulo no Hotel Fazenda três Poderes.
São 600 vagas que estão
se esgotando rapidamente
com a chegada de inscrições e formação de caravanas regionais. Entre em contato com a Comunhão Batista Bíblica Nacional: Caixa
Postal 3093 - CEP13033-990
– Campinas SP, telefone (19)
3228-3576 e peça maiores
informações.
O tema geral “Comunhão:
Ação... Formação... Transformação... ”está dividido entre
oito preletores: Pr. Francisco
de Assis (RO), Pr.Wallace
Williams (EUA), Pr.Marcelo
Silva (SP), Pr.Josué Pereira
Félix (SP), Pr.Samuel Barreto
Barbosa (BA), Pr. Walace
Juliare (SP) Pr.Eurípedes A
Santos (BA) Pr.Edivaldo
Cano (MG).

Outros preletores estarão
complementando partes especiais da programação: Pr. Fábio Oliveira (MG) e Pr. Ronaldo
Moraes (RJ) com os jovens,
além de um treinamento especial para professores de crianças para as mulheres.

Opinião
do Leitor
De volta o espaço onde
nossos leitores são convidados a opinar sobre o
conteúdo do jornal, inclusive sobre os articulistas
Página 3
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O Código Da Vinci:
Difamação Contra a Fé Cristã
S

e Dan Brown escrevesse o que escre
veu em seu livro, “O
Código Da Vinci”, na Idade
Média, o Tribunal da Santa
Inquisição Pontificial ou Santo Ofício (hoje Congregação
da Doutrina da Fé, de onde
saiu o atual papa católico,
Bento XVI), o mandaria direto
para a fogueira. Ou se escrevesse hoje contra o Alcorão,
como fez o escritor indiano
Salman Rushdie em seus
“Versos Satânicos”, receberia
pena de morte (Fatwa) da parte
de algum Ayatollah Muçulmano.
Mesmo não tendo sua vida
ameaçada, Brown mexeu em
um vespeiro ao provocar a
Opus Dei, uma seita católica
um tanto controversa, mas
que foi oficialmente aceita
pela cúpula do catolicismo
durante o papado de João
Paulo II.
Se o livro já havia provocado muito reboliço, o lançamento do filme aumentou a
fúria inquisitorial contra O Código Da Vinci. A explicação é
simples: o livro alcançou um
público mais seleto. O filme
vai alcançar as massas.
O sucesso da obra de Dan
Brown é devido ao momento.
Se tivesse sido publicado ape-

nas como ficção, provavelmente não alcançaria o sucesso que alcançou. Acontece que os editores da obra
pegaram carona na onda do
momento que é lançar dúvidas sobre Jesus e a Bíblia.
Todo ano surge alguma “novidade”.
Assim, a crítica à obra não
se limitou à literária. Atingiu a
religião católica e os cristãos
evangélicos. Só para dar uma
idéia da dinâmica dos fatos,
a editora Tyndale (EUA), criou
uma campanha intitulada “Da
Vinci
não convenceu”,

lançada em 2.300 livrarias ligadas à Associação de Livreiros Cristãos (CBA, na sigla
em inglês).
Para nós, vale o que está
profetizado nas páginas do
Novo Testamento (II Ts. 2:112), pois sabemos que vivemos uma época em que cresce o engano através da
revitalização de todas as tendências anti-cristãs visando
destruir a fé e minar a resistência dos cristãos que acreditam nos absolutos de Deus.
O Código Da Vinci, por pior
que seja como difamação

contra a fé cristã, não
produzirá mal maior
do que o produzido
pelos movimentos
neo-pentecostais. É
claro que devemos
nos equipar para responder às questões
que a obra de Brown
tem levantado, mas
devemos, por outro
lado, aproveitar os
questionamentos
para prestar esclarecimentos e evangelizar
aqueles com os quais
tivermos oportunidade
de tratar.
Boicotar o livro e o
filme como querem alguns, pode não ser o
melhor caminho. Precisamos
saber o que ele está “pregando”, para darmos respostas
bíblicas.
Recomendo a leitura do
livro: “A Fraude do Código
Da Vinci”, de Erwin Lutzer,
Editora Vida
(www.editoravida.com.br)
e “Desautorizando O
Código Da Vinci”, de Samuel
F.M. Costa, Actual Edições
(www.chamada.com.br).
Leia, também, no Ponto de
Vista, nesta edição, matéria
sobre o assunto.

Portugal - Uma Projeto Batatais

Porta Para a Europa

O

velho continente europeu vive uma crise de identi
dade com os ventos da globalização. A cultura, afetada mortalmente pelo relativismo ético e moral, abriu
espaço para uma nova evangelização na maioria dos países.
Como brasileiros, temos uma dívida para com Portugal, país
irmão que precisa ser alcançado pelo evangelho. Além disso, o
país oferece-nos uma porta de entrada para toda a Europa.
Há regiões no interior de Portugal, que estão com as portas
abertas para os brasileiros. Neste momento, através da iniciativa
da vereadora Irene Barata, presidente da Câmara Municipal da
Freguesia de São João de Peso, cerca de 250 brasileiros estarão
se preparando para imigrar legalmente para Portugal até 2008.
Desde 1974, a pequena Vila de Rei, que tem menos de
cinco mil habitantes, está diminuindo a população, pois os
óbitos ultrapassam os nascimentos e a população envelhece. Famílias inteiras de brasileiros que foram convidadas para
imigrarem, estão sendo selecionadas através do PROVOPAR
- Programa do Voluntariado Paranaense, que inscreveu mais
de setecentos candidatos. São moradores de Maringá PR, região marcada pela presença de imigrantes portugueses.
As famílias que forem para Portugal terão garantia de trabalho,
pois não há desemprego na região central do país, semi-abandonada devido às queimadas, correndo risco de desertificação.
Nossa oração é no sentido de que, entre os convidados
para essa imigração, possa haver crentes fiéis que levem,
além do trabalho, a palavra de Deus. Se assim não for, abrese uma possibilidade de alguém ser enviado para lá.

Alerta !

Ministério:
Abrindo a
“Caixa Preta”

O Irã, antiga Pérsia, governado por Mahmoud
Ahmadinejad poderá levar
a uma terceira guerra
mundial. Será ele um novo
Hitler?
Leia o texto da redação
na página 4

Um texto que ao ser lido,
leva-nos a uma profunda reflexão ministerial.
Página 4
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Almir Jr, Pr. Almir, Priscila e D. Helena

N

o mês de maio úl
timo, a Associa
ção Missionária
Independente aprovou o Projeto Batatais com o Pr. Almir
Nunes, enviado pela Igreja
Batista do Calvário em Morro Agudo-SP. O projeto visa a
implantação de uma Igreja
Batista Fundamentalista em
uma área nova da cidade
onde diversos bairros nasceram nos últimos anos e para
onde a cidade se expande.
Pr. Almir é casado com
dona Helena e tem três filhos,
sendo
que
a
primogênita, Raquel, já é
casada e reside em Morro
Agudo. Os outros dois filhos
são, Almir Jr e Priscila.
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A experiência ministerial
do Pr. Almir é voltada para a
implantação de novas igrejas.
Como primeiro homem convertido em Morro Agudo, viu a
igreja nascer, estudou teologia e foi consagrado ao ministério. Sob sua liderança a igreja cresceu.Em conjunto com
equipes da IBI de Orlândia,
igreja mãe da igreja de Morro
Agudo, Pr. Almir coordenou os
trabalhos de implantação de
duas
novas
igrejas:
Nuporanga e São José da
Bela Vista, ambas na região.
Contatos com Pr. Almir
Nunes: Caixa Postal 150 –
CEP 14.300-000 Batatais
SP, telefones (16) 3662-6924
e 9169-4236.
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“A santidade se enfraquece quando você fala sobre ela, mas se
torna pujante quando você a vive” (Walter B. Knight).

Para que serve um Pastor?
P

astores não servem para outra coisa, senão
pastorear. Eles são chamados por Deus para
o pastoreio do rebanho que o Supremo Pastor quer
bem cuidado. Verdadeiros pastores não são homens
que escolheram uma profissão. São homens que se
tornaram dons de Deus para o rebanho através das
igrejas locais. Há, certamente, muitos homens
talentosos e cheios de dons que são uma benção
para a igreja da qual fazem parte e, devido a isso,
fazem dele um pastor. Mas o pastor que Deus pode
usar para apascentar o rebanho não é alguém que
possui muitos dons, talentos e habilidades. A Bíblia
ensina que ele próprio é um dom dado à igreja. É
isso que o Novo Testamento ensina sobre o ministério pastoral (Ef. 4:11).
Quem é chamado por Deus para ser pastor, sabe
que Deus o quer no pastorado. Pastorear se torna a
base da sua vida. É motivo de alegria e contentamento. O pastorado torna-se sua maior posse. Por isso
ele não serve para outra coisa, por melhor que seja.
Participo da formação de seminaristas desde que
sai do seminário, tanto lecionando como administrando e aconselhando. O que mais tem me preocupado
nestes 26 anos são os pedidos que são feitos à direção das escolas teológicas por líderes de igrejas,
pastores e missionários: “Vocês tem um pastor pronto ai para nos enviar?” O que causa preocupação em
tal pergunta é o foco que está na mente das pessoas
sobre o que é um pastor e onde devemos procurá-lo.
Ao que parece, os que fazem tal pergunta não
entendem bem para que serve um pastor, nem como
se forma um pastor. As perguntas geralmente são
as mesmas, mas as principais são duas: “Ele é um
bom pregador”? “Você garante que ele está pronto
para assumir uma igreja”?
O trágico resultado dessa visão distorcida é o que
já estamos vendo acontecer em nossos dias: Pastores confusos sobre seu chamado e sobre a visão
ministerial, prontos para reavaliarem sua permanência no pastorado. Pior ainda é que alguns desses

*

“pastores”frustrados com seus respectivos ministérios e
igrejas estão sendo convidados para lecionarem nos institutos bíblicos e seminários. O que eles fazem nas salas de
aulas? Colocam suas dúvidas na mente dos seus alunos.
O resultado é o que temos presenciado: alunos confusos e
uma maioria marcante completamente desorientada sobre para que serve um pastor.
Aos seminários cabe a responsabilidade do preparo
teológico. Às igrejas cabe a responsabilidade de identificar os chamados e comissionar os vocacionados (At.13:13). Não há concorrência e nem conflito entre igreja e seminário. Cada parte tem o seu papel e devem caminhar juntos para resgatar na mente dos vocacionados a utilidade
de um pastor. Do contrário, perderemos os chamados por
Deus que ficarão caídos à margem do caminho sem nenhuma outra utilidade.

17 ANOS
A Igreja Batista Esperança, liderada pelos pastores
Sérgio de Moura e Marvin Fray está comemorando seu
décimo sétimo aniversário de fundação nos dias 9 a 11
de junho de 2006. O pregador convidado é o Pr. José
infante Jr da PIBB em Vitória da Conquista BA. Maiores
informações: www.ibe.org.br, telefone(11) 5571-9721.

ENVOLVIMENTO TOTAL
A Missão Batista de Apoio já tem recebido comunicado
de pessoas de diversas regiões do Brasil interessados
em participar do “Movimento Nacional de Envolvimento
Total” A MBA pede que os interessados que já contataram,
aguardem. Os que querem receber mais informações deverão enviar seus endereços completos para: Missão Batista de Apoio, Rua Capitão Camilo Ferraz de Menezes,106
- Ouro Verde – CEP 14.300-000 - Batatais SP ou pelo Email: missaobatistadeapoio@yahoo.com.br

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

*

O “Mito” Da Vinci
“O Código Da Vinci é, sim, uma fantasia... das melhores já produzidas pela indústria cultural”
(Revista Veja - página 126, 17 de maio de 2006).

*

“De nada vale aprender bem se você deixar de fazer bem” (Syrus).
“Uma jornada de duzentos quilômetros começa com
um simples passo” (Provérbio Chinês).
“Insanidade é continuar a fazer o que você sempre fez,
desejando obter resultados diferentes” (Anônimo).
“Nós não temos que gostar dos nossos colegas e sócios, mas,
como líderes, somos instados a amá-los e tratá-los como gostaríamos de ser tratados” (Vince Lombardi).
“Os que seguem a multidão nunca serão seguidos por ela”
(Anônimo).
“Pergunto sempre a cada idéia: a quem serves?”
(Berthold Brecht).

“Enquanto nós estamos adiando, a vida passa” (Sêneca).

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

nquanto a verdade leva dois
mil anos para percorrer o
mundo, a mentira consegue dar
uma volta e meia ao redor da terra
em questão de dias. Por quê? Porque os homens amam mais a mentira do que a verdade. Salmo 4:2 faz
uma pergunta retórica sobre a qual
devemos refletir, principalmente diante da divulgação hedionda do livro
e do filme do escritor norte-americano, Dan Brown, O Código Da Vinci:
“ Filhos dos homens, até quando
convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira ?
(Selá.)”. Nem mesmo o filme de Mel
Gibson, A Paixão de Cristo, recebeu
a mesma divulgação por parte da
mídia como a ficção de Dan Brown.
Ao abrir o livro, o leitor encontra a
palavra “ficção”. Na próxima página,
o autor garante que alguns relatos
são históricos e factuais, mas sem
poder separar exatamente a
irrealidade dos eventos. O Código Da
Vinci é um sucesso garantido que
quebrará a barreira do bilhão de dólares porque o mundo, como um
todo, gostaria de se ver livre da pessoa de Jesus, da mensagem do céu
e do inferno, do julgamento final e
do fim dos tempos. “ Por que se
amotinam os gentios, e os povos
imaginam coisas vãs? Os reis da
terra se levantam e os governos
consultam juntamente contra o SENHOR e contra o seu ungido [Jesus], dizendo: Rompamos as suas
ataduras, e sacudamos de nós as

“A arte de ler é a arte de pensar com um pouco de ajuda”
(Emile Faguet).

“Não há nada novo sob o sol, mas há muitas coisas
velhas que não conhecemos” (Ambrose Bierce).

Ponto de Vista
E

“Os velhos crêem em tudo; as pessoas de meia idade suspeitam
de tudo; os jovens sabem tudo” (Oscar Wilde).

suas cordas” (Salmo 2:1-3).
A ficção de Dan Brown assegura
que Jesus teve um relacionamento
carnal com Maria Madalena do qual
nasceu uma filha. Jesus escolheu
Maria Madalena para ser a líder da
Igreja e não os apóstolos. A Bíblia é
uma produção humana e não divina
e Jesus Cristo foi apenas um grande homem, mas não o Filho de
Deus. Para garantir as suas informações, Dan Brown utiliza argumentos falaciosos. O livro apresenta, por
exemplo, que a Igreja, referindo-se
à Igreja Católica, escreveu a história
e que, por esta razão, Jesus foi pintado de forma divina e imaculada.
Porém, como denominação, a Igreja Católica só surgiu cerca de 324
anos depois de Cristo. Além disso,
a infância do verdadeiro cristianismo nunca foi marcada por vitoriosos,
mas por sofredores. O Império Romano, sim, escreveu a história, mas
só a Igreja de Jesus Cristo permaneceu viva para contá-la. Dan Brown
também garante que Maria Madalena
aparece no quadro de Leonardo Da
Vinci, a Santa Ceia, mostrando que o
pintor era um dos poucos que conhecia o segredo do relacionamento físico entre Jesus e Maria Madalena. A
própria história, que não foi escrita
pela Igreja, relata que no período
renascentista era comum representar João, o apóstolo do amor, com
aparência andrógina, quase feminina e sempre à direita de Jesus. Em
outras palavras, Da Vinci não foi o
único a pintar o Apóstolo João com

essas características. Portanto, a
tese de Dan Brown se baseia em um
código que não existe.
A verdade dos fatos é que Deus
tem se revelado aos homens de três
maneiras. Através da criação, Deus
tem demonstrado a Sua existência
e o Seu poder. Cada vez mais, cientistas estão percebendo o dedo de
Deus na criação do universo e da
vida. Deus se revelou a nós através
de Seu próprio Filho Jesus Cristo.
Deus também se faz conhecer através de Sua palavra escrita, a Bíblia
Sagrada. Tanto o Velho como o Novo
Testamentos foram aceitos pela primeira geração de cristãos como a Palavra perfeita de Deus. Os apóstolos
até avisaram a respeito dos falsos
evangelhos que iriam proliferar e desafiar a mensagem e a inspiração
da Palavra de Deus: “ E também houve entre o povo falsos profetas,
como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição,
e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão
as suas dissoluções, pelos quais
será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós
negócio com palavras fingidas; sobre os quais já de largo tempo não
será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita” (II Pedro 2;1-3; II
Timóteo 4:3-4). A escolha é simples:
você acredita em um código
indecifrável ou na Bíblia Sagrada?

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

O que aconteceu
com o Kosovo?
H

á poucos anos ninguém
sabia onde ficava Kosovo.
De repente virou assunto diário dos
noticiários na TV e jornais. Esta
guerra que lembrou a 2ª Guerra
Mundial com o massacre de milhões de judeus, provocou desta vez
um extermínio de muçulmanos. A
guerra do Kosovo realmente teve
início há cerca de 600 anos atrás.
Em 1389 o povo sérvio foi derrotado na batalha de Kosovo pelos turcos-otamanos. Os sérvios acabaram fugindo para o norte, abandonando a região que foi imediatamente ocupada pelos albaneses,
um povo muçulmano.
No século XIX aconteceram novas guerras entre sérvios e
albaneses. Com a criação da Iugoslávia, Kosovo passou a fazer parte da
Sérvia, como uma região semi-autônoma. No final do século XX o
governante sérvio Milosevic resolveu
imitar Hitler e iniciou uma terrível “limpeza étnica”, que matou milhares de
pessoas e expulsou quase dois milhões de kosovares para países vizi-

Luiz J. Gintner luizgintner@bol.com.br

nhos, provocando um dos maiores
pesadelos da história recente da humanidade. Ao terminar a guerra, a
volta foi quase tão dramática como a
fuga. Parentes que desapareceram,
problemas quase insolúveis, casas
e cidades destruídas e atos de vingança contra os sérvios, que permaneceram na região.
A situação atual do Kosovo continua confusa. Existem sugestões
para uma declaração de independência total ou uma nova união com
a Sérvia e Montenegro no molde
de uma federação. O que impede
a criação de um Kosovo totalmente independente é o temor dos países da Europa de que os
kosovares queiram unir-se à vizinha Albânia, para criar uma “Grande Albânia”, o que poderia causar
nova guerra na região. Oremos
para que os kosovares, assim
como os demais povos da região,
recebam a Bíblia e tenham um
pouco de paz.
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Na Fornalha
Eis que já te purifiquei, mas não como a prata; escolhi-te na fornalha da aflição.
Isaias 48:10

A

Bíblia é um livro maravilho
so e completo, qualquer pessoa que goste de ler terá na Bíblia
uma fonte inesgotável de tudo, pois
em suas páginas encontramos heróis, heroínas, historias de amor,
odisséias de povos, aprendemos
história, geografia e ciência.
Dentre tantos relatos bíblicos um
me chamou atenção, pois ao contrario do que se fala hoje, mostra que
são as provações, os momentos de
dor que nos aproximam de Deus, e
que crentes consagrados e fieis não
são imunes ao sofrimento.
Três jovens, bonitos, inteligentes,
obedientes que amavam a Deus são
arrancados de suas famílias, de
seus costumes e levados a um reino distante, diferente de tudo que
eles conheciam, de príncipes de seu
povo se tornaram escravos de um
rei que não conhecia a Deus.
Hananias, Misael e Azarias estavam agora em outro país, escravos
de um povo e de um rei que desejava mudar suas características, logo
que chegaram seus nomes foram
trocados, para que assim eles esquecessem suas famílias, depois
tentaram mudar seus hábitos alimentares, mas neste ponto os jovens não se contaminaram.
Estes jovens passaram a fazer
parte da corte do rei Nabucodonozor,
tinham cargos importantes no reino,
mas como se destacavam por sua
sabedoria, logo os invejosos quiseram destruir estes jovens, e o orgulho do rei foi usado para isto, pois o
rei mandou construir uma estátua de
ouro para que todos adorassem.
No local e hora mascada, todos

tinham que se ajoelhar e adorar a
estátua, e neste dia todos foram chamados, os príncipes, os sátrapas,
os comandantes e entre estas pessoas importantes Hananias, Misael
e Azarias, eles já sabiam que o momento era extremo e decidiram não
se curvar. O rei podia escravizá-los
mas não mudar o coração destes
jovens que criam em um único Deus.
Então na frente da fornalha que
ardia e mesmo de longe mostrava
todo seu calor, aqueles jovens não
se curvaram, não temeram passar
pela fornalha, estavam dispostos a
morrer, mas não a negar sua fé em
Deus.
“Eis que o nosso Deus, a quem
nós servimos, é que pode livrar, ele
nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não,
fica sabendo ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos
a estátua de ouro que levantas-te.
Daniel 3: 17 e 18
Neste momento eles foram lançados na fornalha, e dentro do fogo
puderam conhecer de perto o amor
e o cuidado de Deus, eles não ficaram sozinhos.
Eu porem vejo quatro homens
soltos,que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum
dano; e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3:35
Na fornalha eles receberam a
companhia de Jesus, nada lhes
aconteceu, nem mesmo suas roupas ficaram com cheiro de fumaça.
Ficamos admirados com a fé
destes jovens, mas quando o primeiro sinal de problemas aparece
em nossas vidas, ficamos desola-

dos, corremos para longe da fornalha, não queremos passar pela prova.
“Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós”.... I
Pedro 4:12
Alguns crentes se escondem,
buscam escapar , desejam até que
seus nomes sejam trocados, para
não ser deles aquele momento de
dor. É certo que não gostamos de
passar pela fornalha, mas precisamos lembrar que é dentro dela que
vamos ter a companhia de Jesus,
que vamos poder falar de perto com
Ele,que certamente vamos sentir seu
abraço amigo, e ouvir suas palavras
de consolo.
E quando sairmos da fornalha,
não teremos cheiro de fumaça nas
roupas, mas sim o bom cheiro de
Cristo em nossas vidas, estaremos
purificados, seremos como ouro que
quando provado brilha mais.
Os dias são de luta, muitos
servos fieis estão passando pela
fornalha em suas vidas: doenças,
problemas, divisões, separações,
luta com filhos e família, mas não
podemos nos esquecer que é na
fornalha que Deus forja pos seus
fieis.
A fé verdadeira não será derretida na fornalha das tribulações.
Se este momento é de luta em
tua vida, saiba que no meio da fornalha Jesus está presente, Deus
está forjando uma jóia preciosa que
vai adornar o céu durante toda eternidade.
“ E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos; naquele dia serão para mim jóias.” Malaquias 3:17

partir desta edição estamos retornando com este espaço para opi
nião dos nossos leitores. Temos recebido muitas cartas tecendo comentários animadores acerca deste ministério e acreditamos ser de grande
importância para nossos articulistas e colaboradores, saberem a opinião daqueles que são o objetivo do jornal: os leitores. Como sempre fizemos, preservaremos a identidade do leitor, a menos que seja necessário a identificação.
Mary Schultze
Recebemos elogios ao artigo da irmã Mary Schultze, “O abismo do
sincretismo religioso” publicado na edição 161. O leitor J.C. de Campo Grande MS pede o endereço da mesma, mas não temos autorização para fazê-lo.
Articulistas
“Eu era uma das leitoras que reclamava para a direção do Jornal de Apoio
a ausência de mulheres escrevendo para mulheres. Por isso, agradeço pela
coluna Falando ao Coração”, das irmãs Selma e Nancy. Uma benção. Faço
algumas cópias dos artigos e distribuo”. (M.A.S. São Paulo-SP)
Nota da redação
A irmã Nancy Félix Fragoso, articulista da coluna “Falando ao coração”,
está oferecendo a todos os interessados, artigos devocionais pela internet.
Entrem em contato pelo e-mail: Nancy@tekton.com.br
No alvo
“Gostei imensamente da matéria do Pr Antonio Pupin Abracadabra Missionário. Muito objetiva para nossa reflexão” (P.S.C. Porto Alegre RS).
Editoriais
“Aprecio a coragem do Pr Carlos Moraes em seus editoriais. O irmão
consegue mexer em algumas de nossas tradições de modo a levar-nos à
reflexão sem, contudo, ferir. Muito obrigado pelo editorial da edição 161,
Pastores Perplexos” (A. M.M. Salvador BA).
Conhecimento
“O espaço cultural assinado por Luiz J. Gintner me trás muito conhecimento novo. Gosto da habilidade do autor em trazer informações abrangentes
em tão pequenas notas. Geralmente é minha primeira leitura quando chega o J.A.” (J.S.P. Campinas SP)
Que mãe!
“Fiquei animado em continuar evangelizando minha mãe que é católica
e já está chegando aos 80 anos. O que me reanimou foi aquela matéria da
edição 162, Uma mãe e tanto! A respeito da irmã Francisca Rodrigues do
Amor Divino com 102 anos e que se converteu com 97, Que benção!” (O
S.M. São Paulo SP).

A colunista é formada e, teologia pelo I.B.M., membro da Igreja Batista Bíblica de Vila Brasilina - São Paulo - SP

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

A Malfadada Lei da Palmada
U

m dos polêmicos
projetos de lei que
se encontra em tramitação
pelo nosso poder legislativo,
diz respeito à criminalização
dos pais por todo tipo de
castigo físico imposto a criança, em especial destaque,
a palmada. O Projeto de Lei
nº. 2.654/03, da deputada federal Maria do Rosário, PT
do Rio Grande do Sul, estabelece uma emenda para o
também malfadado Estatuto
da Criança e do Adolescente, visando uma utópica educação só na base da conversa, estando o seu “caput” assim descrito: “o direito da criança e do adolescente a não
serem submetidos a qualquer forma de punição corporal, mediante a adoção de
castigos moderados ou
imoderados, sob a alegação
de quaisquer propósitos, ainda que pedagógicos”.
O que podemos dizer é
que, por mais equivocado
que seja, o projeto tem levantado polêmica em alguns
setores da sociedade, nos
quais tem se discutido o
afrouxamento dos laços
afetivos no interior dos lares.
No entanto, é preciso se ter
consciência que não se

muda uma prática cultural
com um artigo de lei, e ao
mesmo tempo perguntarmos
qual
o
nosso
posicionamento diante de
tanta
aberração
em
dissonância com aquilo que
cremos, pregamos e praticamos baseados na Palavra
de Deus: “Não retires da
criança a disciplina, pois se
a futigares com a vara, não
morrerá. Tu a futigarás com
a vara, e livrarás a alma
dela do inferno”. (Provérbios 23:13, 14)
Temos consciência de
que a preocupação daqueles
que se deram ao trabalho da
“criação” da lei, talvez seja em
função de maus tratos e abusos sofridos por crianças em
seus lares, isso por parte de
pais
ou
responsáveis
inescrupulosos, mas é isso
que deve ser reprimido e até
penalizado, como já prevê o
Código Penal. Porém o foco
foi mais longe e deseja atingir um direito sagrado e
inalienável que é o poder dos
pais em corrigir seus filhos
face a quebra do estabelecimento de limites impostos,
ou seja, a desobediência.
O que nós cristãos podemos notar e que um projeto

desta natureza está menos
preocupado com uma legítima situação da criança indefesa, e sim com um aparato
ideológico de controle
comportamental que vise fazer frente a tudo aquilo que
está relacionado aos nossos princípios, no caso em
particular à criação dos filhos, pois: “o que retém a
vara aborrece a seu filho,
mas o que o ama, cedo, o
disciplina.” (P rovérbi os
13:24)
A malfadada lei estabelece que os pais que derem
palmadas nos filhos podem:
a) ser encaminhados ao
programa oficial ou comunitário de prestação à família;
b) ser encaminhados a
cursos ou programas de orientação;
c) ser encaminhados a
tratamentos psicológico ou
psiquiátrico;
d) ser obrigados a encaminhar a criança ou o adolescente a tratamento especializado.
A verdade é que a deputada, autora de tal projeto, e
outros tantos que a acompanham, parecem ser radicais
que tentam impor seus pontos de vista por força de lei,

pessoas que demonstram
falta
de
equilíbrio
e
discernimento, fazendo crer
que, de certa forma, sofreram
algum tipo de violência ou
abuso na infância que os
deixou traumatizados.
Um dos pontos usados
como defesa do projeto é o
fato de que diversos países
do chamado primeiro mundo, tais como: Suécia, Áustria, Dinamarca, Noruega,
Alemanha, Itália e Canadá,
já decidiram pela lei de proibir a punição corporal. Outrossim, nos Estados Unidos
onde também já existe tal lei,
uma pesquisa divulgada no
mês de outubro/2005 mostrou que 61% dos pais aprovam os castigos físicos
como uma forma de punição
válida, e 57% disseram acreditar que até mesmo bebês
de seis meses podem merecer uma surra, e o Reino
Unido rejeitou, em votação
na Câmara dos Lordes, a lei
que proibia totalmente as
palmadas, deixando a que
permite palmadas moderadas.
O que se vê por traz de
tais medidas, é que sob o
manto da “democracia”, o
Estado vai acuando a socie-

* Pastor em Manaus-AM, Bacharel em Direito.

dade num assunto de extrema relevância e complexidade, como outros mais que
nos são jogados de goela
abaixo e temos que engolir.
Projetos absurdos como
este que são aprovados levianamente pelos mesmos
corruptos e irresponsáveis
de tantas e tantas armações, falcatruas e negociatas que as CPIs da vida não
dão conta.
É por isso que faço coro
com o Senador Jéferson
Peres, um dos poucos políticos sérios e ajuizados de
nosso País, a respeito do
assunto quando declarou: “O
Congresso Nacional tem
coisas muito mais importantes para cuidar do que tentar
impedir que pais e mães
apliquem palmadas corretivas em filhos malcriados e
desobedientes, que por excesso de mimos podem perder-se
amanhã
nos
descaminhos da vida”.
Qual é, pois, o propósito
bíblico da vara da disciplina:
1. Expressar preocupação paterna amorosa (Pv.
13:24);
2. Purificar a criança da
obstinação e da desobediência (Pv. 20:30);

3. Eliminar a tolice, que,
em Provérbios é o oposto da
sabedoria, e voltar a criança
para as coisas do Reino espiritual (Pv. 20:30; 22:15);
4. Quebrar a rebelião do
coração da criança e livra-la
do castigo eterno (Pv.
23:13,14);
5. Ensinar (Pv. 10:13;
29:15);
6. Levar sossego e satisfação aos pais (Pv. 29:17);
7. Enfatizar responsabilidade do indivíduo para com
suas atitudes, ações e reações pessoais (Sl. 53:3; Jr.
17:10; Ez. 18:4; Rm 3:10,23;
14:12; Cl. 3:25)
Há de se ter consciência,
pais, que a aplicação da palmada deve, em todos os casos, ter um motivo claro para
a criança, não devendo, em
hipótese alguma ser dada no
momento em que os pais
estejam nervosos, com observância ao que Paulo
prescreveu: “E vós, pais, não
provoqueis vossos filhos à
ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor”. (Efésios 6:4)
Agora pense, reflita e responda: É melhor ficar com a
Palavra de Deus ou com a
lei que vai contra ela?
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Um Novo Hitler?
O

Livres do Pecado;
Libertos da Prisão
(Uma reflexão em 1 Coríntios)

O

conselheiro cristão William Bacus, relatou no livro:
“Vitória sobre a tentação” algumas situações de
aconselhamento que vieram a ele na área moral. a) Ellen,
chegou angustiada, pois seu namorado insistia para que fizessem sexo. Ele dizia: Eu sou um cara normal, por isso estou
pedindo! O que devo fazer com meu impulso sexual?; b) Um
empresário, ao relatar seus medos, disse que temia não poder satisfazer sua nova namorada. Ele já havia se casado duas
vezes, e agora estava tendo novas aventuras; c) Uma jovem,
disse ao pastor: ... Mas se eu não “ficar” com os meninos, eles
não vão querer saber de mim, e não me casarei!; d) Após uma
reunião de oração, uma irmã procurou o pastor, e disse: Eu
tenho um problema! Mas não dizia qual era, até que com muita
insistência por parte do pastor ela disse: Na cabeceira de minha cama, há a cada noite, pelo menos 3 playboys. Meu marido diz, que precisa delas para ser estimulado.
Erwin Lutzer disse: “Não importa quantos prazeres Satanás lhe oferece: A intenção final dele é arruína-lo. Destruí-Lo é
a mais alta prioridade de Satanás”
“O vapor grudento da sensualidade penetra em tudo em
nosso mundo!” ...e como temos nos portado diante das imoralidades deste mundo? O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6.12
a 20 refuta a heresia dos gnósticos que diziam que o que você
faz com seu corpo é indiferente, desde que você mantenha
seu espírito puro. A matéria, i.e., o corpo, é mau, sujo e, a
espiritualidade nada tem a ver com ela; o que você faz com
seu corpo físico não tem efeito sobre sua vida espiritual. No
entanto, isto não é verdade, e a Palavra de Deus mostra alguns princípios eternos sobre como lidar com nossos corpos
O texto revela que o pecado, sobretudo, da imoralidade
(adultério, fornicação, masturbação, prostituição, homossexualismo, etc) tenta nos aprisionar novamente, mas há duas
considerações que temos que atentar quando temos a Cristo:
Primeira, FOMOS LIBERTOS DO JUGO DO PECADO (12-17).
“Um crente é livre, mas não para pecar”. Essa é a razão porque lutamos contra a imoralidade! Somos livres para tomar
decisões, mas se elas forem arbitrárias à Palavra de Deus,
então estão erradas. “Um crente é livre, pois seu corpo está
consagrado a Deus”. Se seu corpo foi consagrado ao Senhor,
então, aquilo que você faz com ele diz respeito a Deus! Certo?
Alguém disse que: “Quem vive respondendo a instintos
não é um homem, é um bicho”. Na salvação, Deus nos liberta,
e ao consagrarmos nossas vidas a Ele, não é mais aceitável
que defraudemos nossos corpos com pecados.
Este parágrafo do texto ainda afirma que “Um crente é
livre, pois sua vida está unida a Cristo e a ninguém mais”.
Visto que não podemos separar o espírito do corpo, todos
aqueles que estão unidos espiritualmente com Cristo, também estão unidos fisicamente com Ele. A nossa união com
Cristo nos liberta de qualquer outro domínio, sobre tudo de
pecado (Rm 6.12-13)
Segunda, SOMOS FUGITIVOS DO CONTROLE DO PECADO
(18-20). “Um crente foge para não pecar contra o santuário de
Deus”. Na verdade, em nenhuma outra prática imoral e pecaminosa nós entramos em relação íntima de “uma só carne”,
como o fazemos no ato sexual. Daí a santidade do sexo, e a
exclusividade do relacionamento conjugal, até mesmo como
figura do relacionamento que temos com Cristo. Além disso,
“Um crente foge do pecado para honrar o sacrifício de Cristo”.
Somos a casa particular de Deus e Ele não pretende nos alugar para ninguém! Preste atenção: Se você é salvo seu corpo
não lhe pertence mais, e sim a Cristo! E ainda, “Um crente
foge do pecado para glorificar a Deus com seu Corpo”. O nome
e santidade de Deus são maior que nossos desejos, por isso,
devemos viver para agradá-Lo! Seu corpo tem agradado a
quem? Seus pensamentos e desejos?
Há algumas implicações sobre essas duas considerações
que precisamos refletir:
• Um crente só peca se quiser, pois Cristo o libertou do
controle do pecado.
• Um crente torna-se escravo novamente quando menospreza o significado de seu corpo.
• Um crente não precisa do pecado, mas o comete quando
substitui Cristo por seus próprios desejos.
Tente responder rápido, sem justificativas:
• O que você faz diante de cenas de sexo na TV; ou diante
de cenas sensuais? O que procura com o controle remoto de
sua TV?
• Que sites você fica abrindo na internet quando está sozinho? Ou quais são os grupos de relacionamentos virtuais que
você se inscreve?
• Como tem sido seu namoro? Você é de “ficar” muito?
• Quanto do seu pensamento é imoral? Por que será que
você tem pensado tantas imoralidades, será que não é por que
tem gastado muito tempo com aquilo que não agrada a Deus?
Dependendo de sua resposta, Cristo não está sendo glorificado e você tem vivido uma vida enganosa! Leia novamente o texto bíblico; ore em seguida confessando algum pecado que esteja cometendo nesta área; e volte a desfrutar da
graça abundante de Deus sobre sua vida.
Deus quer que vivamos LIVRES DO PECADO; LIBERTOS
DA PRISÃO, pois a união com Cristo liberta o salvo da necessidade do pecado.
Pastor em S.J. dos Campos-SP.
Diretor acadêmico do Seminário Teológico Emaús

*

nome Pérsia (atual
Irã) aparece na Torá
quase com a mesma freqüência que aparece o nome Israel. O povo judeu sempre esteve naquela região desde os
tempos bíblicos, muito antes
de Maomé e do islamismo.
Atualmente estima-se que
seja em torno de vinte mil, a
população judaica no Irã.
No século V, antes de Cristo, durante o governo de Ciro
e Xerxes no império medopersa, os judeus tinham total
liberdade de culto. Por volta
do ano 637 depois de Cristo,
com a invasão dos povos árabes e a implementação do
islamismo como religião oficial, a liberdade encolheu.
Desde então, tem havido
alternância. Ora mais liberdade, ora menos, e com isso foi
diminuindo a presença judaica.
Até o século XIX, o Irã ainda era conhecido como
Pérsia, palavra derivada dos
persas, povo que lá vivia desde os tempos bíblicos. Já o
termo Irã, vem de ariano, que
foi adotado em 1934. No início da década de 1920, com a
ajuda do império Britânico,

um golpe de estado derrubou
a dinastia Qajar, colocando no
poder a dinastia Pahlevi. Essa
dinastia durou até 1979, quando o xá Reza Pahlevi foi deposto. Em janeiro daquele ano,
uma revolução popular levou
ao poder o Aiatolá Khomeini.
Com a revolução, a política externa iraniana mudou
radicalmente. Parceiros estratégicos como os EUA e Israel
tornaram-se inimigos mortais. Esse foi o marco para um
grande êxodo de judeus que
se dirigiram para Israel e outros paises.
Recentemente com a chegada ao poder do presidente
Mahmoud Ahmadinejad, as
hostilidades contra Israel se
intensificaram. Declarações
radicais foram proferidas e se
espalharam como pólvora. Israel deveria ser riscado do
mapa.
Agora, no mês de maio de
2006 um jornal canadense
deu a notícia de que o governo iraniano vai obrigar judeus
e cristãos a usarem tarjas de
identificação. Os judeus têm
de usar tarjas amarelas, e os
cristãos, vermelhas, porque
de acordo com os mulás ira-

nianos, se um muçulmano
aperta a mão de um não-muçulmano ele se torna impuro.
A filosofia não difere muito
daquela que foi preparada por
Adolf Hitler na Alemanha pouco antes da Segunda Guerra
Mundial. Ao que tudo indica,
os sucessores de Hitler agora tem seu quartel-general em
Teerã. Aqueles que não deram a devida importância às
declarações de Mahmoud
Ahmadinejad de que Israel
precisa ser destruído, poderão incorrer no mesmo erro
daqueles que demoraram
para perceber o que Hitler
estava planejando.
O agravante de hoje é exatamente o fato da profecia sobre o retorno de Israel à sua
terra estar se cumprindo. A
população judaica de Israel
está caminhando para seis
milhões de habitantes. Durante os últimos dois mil anos de
história, a melhor proteção
para Israel foi exatamente a
sua dispersão. Hitler não
pôde aniquilá-los porque eles
se deslocavam de um lugar
para outro, por não terem uma
pátria.
Agora, a lógica de

Mahmoud Ahmadinejad
Mahmoud Ahmadinejad é que
Israel deve ser destruído “através de um único ataque”. O
estado de Israel, com apenas
oito milhas de largura em sua
parte mais estreita, é um alvo
tentador para terminar o que
Hitler começou.
O que o mundo não sabe,
mas que leva os crentes ao
regozijo, é o fato das profecias bíblicas acerca da nação
de Israel. Antes que um louco
como Mahmoud possa dar
vazão à sua ira contra os judeus, o Senhor intervirá. O
mundo está tentando montar
um quebra-cabeças que os
cristãos já enxergam totalmente montado através da
escatologia bíblica. Maranata!

Ministério: Abrindo a “Caixa Preta”
“99% das falhas no ministério são falhas de caráter.”

C

erca de 1.500 pasto
res deixam o ministério a cada mês nos Estados
Unidos da América. 95% das
igrejas americanas tem menos de 100 pessoas presentes nos cultos semanais;
80% pararam de crescer ou
estão em declínio: de 3.500 a
4.000 fecham a cada ano”
(Fonte: How God can revitalize
your Church). O número de
brasileiros que freqüentam
regularmente uma igreja nos
Estados Unidos não chega a
10% dos imigrantes.
O Pastor Richard Floyd em
Voice Magazine, nos faz refletir com uma estatística
elucidativa. Veja: 90% dos
pastores trabalham 46 horas
semanais. 90% dos pastores
acham que não receberam o
treinamento necessário para
enfrentar as demandas do
ministério. 80% dos pastores
acreditam que o ministério
pastoral está afetando negativamente suas famílias, 75%
dos pastores já viveu crise
significativa no ministério resultado do estresse. 70% dos
pastores não tem um amigo
íntimo. 70% dos pastores tem
a auto-estima mais baixa do
que quando iniciaram o ministério. 50% sentem-se incapazes de pastorear; 40% dos
pastores admitiram ter tido
um conflito sério com alguém
da igreja mensalmente. 37%
dos pastores já havia se envolvido num relacionamento
sexual impróprio com alguém
da igreja. 33% dos pastores
afirmam que estar no ministério é claramente um perigo
para suas famílias. Um último dado importante é que atualmente 70% dos pastores
pensam em deixar o ministério.
A pergunta que não quer
calar. “Onde está o gargalo?”.
O nó? O Buraco? A Brecha?

Onde está o erro? Com quem
está a culpa? Nas Igrejas?
Nos seminários? Na incompreensão do chamado ministerial? Na preparação inadequada e utópica para o ministério? No não preenchimento
dos requisitos bíblicos para a
obra do ministério? Nas contradições entre o que se lê,
ouve e aprende (teoria) e a
vida ministerial (prática). Ou
no conceito de ministério
como profissão, meio de vida,
carreira profissional? Na incoerência contida na estrutura
da formação teológica e
eclesiológica enlatada e imposta? No recrutamento de
alunos
fundado
no
paternalismo e favoritismo e
dependência emocional? Na
incompetência de se trabalhar vida e caráter? No
irrealismo ministerial adquirido nos anos de preparação
para o ministério? Na compreensão errada da teologia da
tentação? Ou será tudo isto
mau-caratismo? “99% das falhas no ministério são falhas
de caráter”, afirmou alguém,
pois ministério não é uma
questão de estilo, mas de
substância.
A maioria dos psicólogos
concorda que a personalidade de uma pessoa se desenvolve e se consolida aos seis
anos de idade. E na vida cristã não é muito diferente. Personalidade é a máscara que
usamos para que os outros
não nos veja como somos.
Pastorear é tirar máscaras,
começando pelas nossas,
colegas, e só assim poderemos “desmascarar” os outros
e os irmãos. A personalidade
varia de pessoa para pessoa.
E há também a “imagem social” e o que ela mostra nem
sempre corresponde à verdade. Somos conhecedores e
ministros, pastores e líderes

cujo caráter não é coerente
com a personalidade e nem
com a imagem social.
Sócrates já dizia: “O caminho
mais grandiosos para viver
com honra é ser a pessoa que
fingirmos ser”.
Caráter é firmeza moral,
sinal visível da natureza interior. É o que somos por trás
de nossa personalidade; é
nossa força moral e ética. O
trilho do nosso comportamento. Caráter e personalidade são bem diferentes. Enquanto a personalidade se
consolida na infância, o caráter se desenvolve ao longo da
vida. Quando aplico tudo isto
ao caráter no ministério, refiro-me à nossa convicção, maturidade mora,l e ousadia para
pastorear de modo correto,
mesmo quando o preço para
fazê-lo, seja superior ao que
estamos dispostos a pagar.
Desenvolver firmeza moral
significa ganhar todas as batalhas do velho homem, até
que o triunfo se torne um hábito.
Prezados colegas, sabendo que tendência gera atos;
que atos geram hábitos e que
hábitos geram caráter, fica fácil trabalhar vidas. Os hábitos
são influenciados por fatores
genéticos e ambientais; influenciados eu disse, e não determinados. O nosso caráter
é determinado por nossas escolhas, então se 99% das falhas no ministério são falha
de caráter; e se nosso caráter
é a soma total de nossos hábitos, vícios e virtudes, conclui-se então que somos responsáveis pelas derrocadas
no nosso ministério. A coisa
acontece assim: “pensamentos tornam-se ações; ações
tornam-se hábitos e hábitos
tornam-se caráter e nosso
caráter determina o nosso fim.
“Destino”. Portanto, os hábitos que formamos ou aprendemos no início da vida cris-

tã, levamos para o ministério
e isto faz toda a diferença. Alguém disse: “Cachorro velho
não aprende truque novo”.
Como seres humanos
somos “coleções de hábitos”
e como pastores não é diferente. Desde que os hábitos
formam o nosso caráter, todos
temos capacidade de sermos
diferentes do que somos. Enfim, o ministério pastoral está
sob ataque. A desistência do
ministério é muito grande.
Metade dos que entram para
o ministério desistem dentro
dos cinco primeiros anos.
Onde está a culpa? Será que
o ministério não é excelente?
Será a conseqüência do vinho
novo em odres velhos? Percebo prejuízos irreparáveis. A
obra de Deus é vilipendiada.
Infelizmente há pastores
fazendo de conta que pastoreiam e igrejas fazendo de
conta que são pastoreadas.
Há pastores que apesar de
falhas no seu caráter continuam pregando, ministrando e
pastoreando e deste modo
destruindo a si mesmos, as
igrejas e manchando o ministério excelente. Sejamos, pois
transparentes. A Bíblia diz:
“Fale cada um a verdade com
o seu próximo”, e Tiago fala
de coerência: “Falai e de tal
maneira procedei”. Oremos
uns pelos outros. Pois “Aquele que está em pé veja que não
caia”, diz Paulo. Eu acredito
que a habilidade de resistir a
tentação gira em torno do caráter cristão. E nosso caráter
está relacionado com o que
somos quando ninguém está
olhando. “Boa” conduta sem
caráter se torna hipocrisia.
Caráter vem do coração.
Deus sabe o que há dentro de
nós.
Pr. Rinaldo Bezerra da Silva
Ibrfe
“A igreja que vai longe”
Mossoró-RN
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Conferência Para Jovens
D

ias 24 a 28 de julho de 2006 jovens de todo o Brasil
estão convidados a participarem da Quarta Conferência Fiel para Jovens.
Sob o tema, “Firmados no Grande Deus”, os preletores
abordarão temas relevantes para a vida da nossa juventude.
O local do evento será o Hotel Fazenda Vale dos Cedros
em Paraibuna SP e as informações podem ser obtidas no
site: www.editorafiel.com.br, telefone (12) 3936-2529 ou pelo
correio: Caixa Postal 1601 - CEP12.230-990 São José dos
Campos SP.

José, você é incrível!
E agora José?
O bicho pegou,
Até no poço você ficou
É ódio, é raiva mano
Você foi vendido
Corrente na mão,
Sem liberdade irmão.

Eu Fariseu
F

ico pensando se eu
não sou um fariseu
dos tempos modernos. Minha
maneira de pensar muitas
vezes não é diferente do que
era um fariseu na época de
Jesus. Conheço a Deus, estudo Deus, mas às vezes me
coloco em um pedestal como
se fosse melhor que outras
pessoas. Fico a coar um mosquito e não vejo um camelo.
Outras vezes no intuito de agradar a Deus, acabo esquecendo-me do próprio Deus, e não
o reconheceria se Ele estivesse pessoalmente a um palmo
de meu nariz.
A alguns anos atrás tive
uma experiência que fui entender somente através do
tempo, e cada vez que lembro
o ocorrido parece que aprendo algo mais. Uma delas é
que eu posso pensar e agir
como um fariseu.
Vamos ao fato...
Lá estava eu no asilo municipal em um domingo de sol
fazendo uma visita juntamente com um amigo. Ele tem um
ministério com os idosos e
faça chuva, faça sol, este meu
amigo sempre está lá. E através dos anos foi confirmada
sua fidelidade em levar a palavra para aquelas pessoas
que um dia foram como nós tiveram uma família como
nós.
As vezes este meu amigo
vai sozinho, outras vezes algumas pessoas o acompanham, e neste dia eu era uma
delas, apenas com meus
olhos assistia aquele jovem
levar a mensagem a uma dezena de senhoras e senhores
com os olhos fitos nas cartolinas com desenhos bíblicos.
Tudo isto ocorre no pátio e
logo após nos direcionamos
aos quartos para visitar aque-

Dorian Anderson Soutto
les que estão impossibilita- Uma copiosa lágrima saiu de
dos de sair.
seus olhos, sua feição não
Em um dos quartos exis- mudou, mas lagrimas cometia alguém que já chamáva- çaram a rolar por sua face.
mos de irmão devido a sua Aquilo me comoveu, pensei
decisão em entregar a vida a comigo que o cântico o teria
Cristo. Mas também tinha um feito, mas através dos anos
senhor que eu não conhecia, Deus foi colocando em meu
que estava ali estático, total- coração que naquele quarto
mente imóvel com boca e havia duas pessoas que tiolhos abertos olhando para o nham se reconciliado com o
teto. Como eu ainda estava no Pai. O poder da palavra de
corredor olhando para dentro Deus...
do quarto, puxei uma pessoa
Aquele homem parecia
que é mais antiga na cidade não ter qualquer contato com
e perguntei quem era. Ele me o mundo exterior, quem olhafalou o nome e sussurrou que va para ele diria que apenas
esta pessoa tinha sido um estava aguardando a morte,
homem terrível, uma das pes- estava ali sem poder falar,
soas mais ruins que ele ha- condicionado a apenas olhar
via conhecido.
o teto. Onde estavam seus
Já dentro do quarto notei familiares? Seus amigos?
fralda e escaras, significava Com certeza pelo fato de sua
que aquele corpo magro já ruindade tinha sido deixado
estava naquela posição a por todos. Apenas uma enfermuito tempo. Ao lado direito meira o visitava vez ou outra
do quarto um senhor falava para limpa-lo e alimentá-lo.
alto e sorria e no lado esquerMas louvado seja Deus
do apenas um corpo sobre a que não esquece de nós, o
cama. Minha mente já tinha grande amor do Senhor nunformado um conceito ruim ca cessa, ele move os céus e
sobre aquela pessoa, alias a terra para salvar um dos
tinham me adiantado isto; in- seus pequeninos, cria situaconscientemente eu estava ções para que a palavra chedizendo “está pagando pelo gue aos ouvidos de suas oveque fez”.
lhas. Aquele homem ouvia a
Chegou a hora de ir em- palavra todas as vezes que
bora e antes de sairmos o era pregado ao seu parceiro
velhinho sorridente que cha- de quarto, e quem sabe não
mávamos de irmão pediu entregou sua vida a Cristo no
para que cantássemos um mesmo dia de seu parceiro?
cântico que ele tinha ouvido Quem sabe as lágrimas não
nós cantarmos lá fora no pá- foi um meio de comunicar
tio. “O grande amor do Se- com o mundo externo que o
nhor” dizia ele. Sem proble- grande amor do Senhor chemas! Trouxeram o violão e gou até ele. Nós não sabemos
começamos a louvar a Deus: a batalha que aquele home traO grande amor do Senhor vava em sua mente, mas a voz
nunca cessa...
do Senhor trovejou, ela é podeQuando estávamos quase rosa, quebra o cedro do Líbano final do cântico eu obser- no e esmiúça a rocha. Algum
vei algo no rosto daquele mo- tempo depois fiquei sabendo
ribundo totalmente imóvel. que ele morreu...

Se dependesse de mim,
eu fariseu, aquele homem
não teria sido salvo. Não movi
uma palha para a mensagem
chegar até aquela alma.
Mas Deus sim! Embora
somos infiéis, Ele permanece fiel.
Fiquei entristecido e até
mesmo envergonhado por
não ter atentado para aquele
detalhe de outra forma, mas
Deus me colocou como espectador naquela hora para
ensinar-me preciosas lições.
Mudamos muito rápido
nosso conceito de valores,
nos preocupamos com a
liturgia do culto, com a corda
do violão, com o relógio, com
a visita no asilo, mas Deus
vem e me ensina que uma
vida vale mais que o tesouro
do mundo todo. O nosso
mestre não tinha um microfone, não tinha uma igreja suntuosa, folhetos e outros apetrechos. Mas tinha a água da
vida que por onde passava
dava de beber aos seus
pequeninos. Nunca o vimos
curar por atacado, ele ia individualmente, olhava nos
olhos sabia o valor de cada
alma. Assim é o nosso Pai,
ele nos chama pelo nome e
nós reconhecemos a sua voz.
Levemos o doce evangelho a toda criatura, porque a
ardente expectação da criatura espera a manifestação
dos filhos de Deus... Na esperança de que também a
mesma criatura será libertada da servidão da corrupção,
para a liberdade da glória
dos filhos de Deus. (RM
8:19-21).
Bendita seja a hora em
que pecador e remidor se encontram, momento em que os
céus festejam e a gloria de
Deus é manifestada.

Novo Pastor em Minas Gerais
C

Imposição de mãos sobre o Pr. Jader

om a presença de 19 pastores, representando 18
igrejas, aconteceu no dia 20 de Maio de 2006 o concilio Examinatório e ordenação pastoral do irmão Jader Saraiva Machado Neto como pastor da Primeira Igreja Batista
em São Sebastião do Paraiso.
Os trabalhos foram presididos pelo Pr Carlos A. Moraes
que atuou como pastor interino na transição pastoral da igreja
no período de 7 de Agosto de 2005 a 20 de Maio de 2006. O
moderador do exame foi Pr. Walace S. Juliare, de Guarulhos
SP, secretariado pelo Pr. Manoel A. Souza, de Londrina PR.
O culto de posse do novo pastor teve como pregador o Pr.
Walace S. Juliare. Uma benção marcante para a igreja foi a
presença de três ex-pastores da mesma, inclusive o fundador,
Pr. Philip R. Allen que agora está implantando uma igreja para
brasileiros em Alpharetta, GA EUA. Os outros dois pastores
que já lideran a igreja são, Thiago Allen e Manoel A. Souza.

O Egito chegou
Você tá na feira
Você tá na rua
Virou mercadoria
Cadê seu pai?
Isso não é sonho, é pesadelo
Ninguém para defendê-lo
Mas você é forte, faz de tudo
Carrega água, faz comida e limpa chão
É preciso sonhar, você tem determinação
E cai na graça do patrão
Bem visto, bem quisto, respeitado
Como consegue manter-se bem humorado?
E agora, José?
A tentação chegou,
O marido saiu
O perfume da mulher,
A roupa transparente dela...
E agora José?
E agora José?
Ela é bonita
Tá a fim de você,
Ninguém tá olhando,
Ela quer ficar.
E agora mano?
E agora José?
E agora José?
Ela segurou sua roupa.
Ela tá insistindo
Ela tá convidando.
Ela quer você
Ela quer leva-lo pro apê
E agora José?
E agora José?
Ninguém tá olhando.
Dê um click no computador.
Você é homem,
Segura a onda,
Se liga na mina,
Chega junto, José!
E agora, José?
Diga não!
Tome uma decisão
Diga não!
Fuja, José
A mulher ficou brava,
A bela virou fera
Com sua túnica na mão
É prova viva da acusação
E agora José? O marido tá sabendo
Não foi sua culpa
Mas você vai para a prisão.
Mais uma vez, você não se vende
Você é vendido, entende?
Os anos passam, as lágrimas vêm
Mas não se algemam os sonhos
Você insiste em ajudar os outros
Cuida de um, reparte o pão
Incrível, melhora a vida no porão.
Entra o copeiro conhece o Zé.
Volta ao posto e lembra daquela fé.
O sonho maluco do rei,
Muita fartura, depois muita penúria
Magos e sábios não sabem interpretar
Até José foi mandado chamar.
E agora, José? Pergunta Faraó.
Economize majestade,
20% de toda colheita anual
e ninguém passará necessidade!
Faraó não consegue acreditar,
Administrador como José onde irá encontrar?
O ex-escravo recebe túnica nova
Anel de reconhecimento e autoridade
José vira governador e ganha notoriedade.
Seu sonho vira realidade!
Muita gente de longe
Vem ao Egito buscar pão
Até os filhos de Jacó se deparam com o
Esquecido irmão
Sem amargura, sem mágoa
José perdoa e recebe seus irmãos.
Vós intentastes o mal contra mim,
Mas Deus transformou em bem.
Você é incrível, José, por Deus!
Você superou a dor e a tristeza
E ainda abençoa os seus!
A pergunta não é E agora José?
Você merece Parabéns!
Você faz a hora José!
Paulo-SP - Bacharel em Teologia e
* Pastor em Sãolicenciado
em Letras

6

TELEGRÁFICAS
JUBBESP
No dia primeiro de julho acontecerá a reunião de pastores e obreiros da JUBBESP na
Primeira Igreja Batista Bíblica de Vila Natal,
São Paulo SP. As duas outras reuniões do
ano serão: 2/9 IBB Vila São Jorge, Guarulhos
SP; 11/11 TB de Cajuru SP.
Araés
O Pr Manoel José Nunes assumiu o
pastorado da Igreja Batista Independente em
Araés, Cuiabá MT, no lugar do Pr Gonçalo Barbosa que foi para IBI em Sertãozinho SP, desde o início deste ano. O Pr Manoel foi examinado dia 27/06/05; ordenado dia 20/08/05 e
assumiu como pastor titular no dia 12/02/06.
Barco
O missionário em Santa Isabel do Rio Negro AM, Moisés Gomes de Oliveira está em
campanha para terminar de pagar o barco.
Faltam R$8.000,00. Para contatos (97) 34411387.
10 anos
Dia 10 de junho de 2006 o Pr Roberto
Castilho de Brito comemora 10 anos de
pastorado no TBB de São José dos Campos
SP e 20 anos de ordenação ao ministério.
Pastores
Dia 24 de junho acontecerá
pastores e obreiros da região
estado de São Paulo. O evento
IBI em Altinópolis, liderada pelo
Darini.

a reunião de
nordeste do
terá lugar na
Pr José Ênio

Retiro
Dias 10 a 14 de julho acontecerá o retiro
para pastores e obreiros no recanto Areté em
Franca SP. O tema geral será “um lugar a parte”, baseado em Marcos 6:31.

Família
A IBR Mucuripe em
Fortaleza CE, realiza de
5 a 10 de junho, uma
conferência para a família, sendo o dia 10, sábado, o dia todo, incluindo almoço aos participantes. O preletor será o
Pr Bill Moore, dos EUA.
Contatos com a igreja:
ibrmucuripe@yahoo.com.br
; www.flogao.com.br/
ibrmucuripe , telefones
(85) 3086-7548 e 30263413.

Ribeirão Preto-SP
A Igreja Batista Independente em Nova Ribeirão, sob a liderança do irmão Omar de Carvalho,
continua os trabalhos de construção do novo templo que já foi coberto, e colocado parte das janelas
e iluminação. A benção maior ainda é que já há
promessas para os recursos financeiros para a
colocação dos vidros, reboque e piso. Na parte
missionária, a igreja participa em 15 projetos. Para
contatos (16)9117-6683.

Pr Bill e Nancy

Aniversário
A Igreja Batista Fundamental em São Sepé RS,
liderada pelo Pr. Daniel Bortoluzzi, realizou dias 1
e 2 de abril, conferências comemorativas do seu
quarto aniversário. O preletor foi o Pr. Antonio
Carlos, da Igreja Batista Fundamental de Santa
Maria RS. A igreja em São Sepé teve seu início no
dia 6 de abril de 2002 com o Pr. Antonio Carlos.
No dia 12 de Agosto de 2003 o Pr. Bortoluzzi assumiu. Em setembro de 2004 o senhor providenciou
um terreno de 800 metros quadrados para a construção
do
templo.
Contatos:
E-mail:
danielbortoluzzi@bol.com.br, telefones (55) 32332633-2620 e 8123-9006.
Missão Possível
O Ministério PEPE - Por Ele e Para Ele, sob a
liderança do Pr. Timothy Moody está treinando uma
equipe de jovens da UJUBRE - União das Juventudes Batistas Regulares para a realização de um
trabalho especial em apoio ao missionário Josué
Amaral (AMI) que está implantando a PIBR em,
Presidente Prudente SP. O trabalho será de 7 a 22
de julho e estes jovens estarão doando 15 dias
de suas férias, seu dinheiro e talentos para o projeto Missão Possível. O trabalho envolverá pesquisa evangelística, evangelismo nas praças, uma
EBF e diversos cultos evangelísticos.
Gêmeas

CAIB
Nos dias 15 a 17 de junho acontece a Conferência Anual das Igrejas Bíblicas - CAIB-2006 nas
dependências do Acampamento Harmonia. Sob o
tema “Resgatando os Laços de Amor” pregará o
Pr. Marcos Freire da Primeira Igreja Batista Bíblica
de Curitiba PR. A coordenação do evento está a
cargo dos pastores Jesus Aparecido Amaro e
Valdeir Alexandrino dos Santos. Contatos:
vpsantos@semibe.org.
Terreno

O missionário Rogério L da Silva e a esposa
Fábia Lorena, trabalhando em Santarém PA, foram abençoados com a doação que receberam
de um terreno. Agora estão na fase de construção
de um prédio para a igreja. Há grande necessidade de ajuda financeira e orações. Para maiores
informações (93)3522-9495.
Senhoras
Dias 6 a 8 de outubro acontecerá o VII Retiro de
Senhoras Batistas Regulares no Hotel Fazenda
Ilha Morena. As inscrições já estão abertas e serão recebidas até dia 30 de setembro: Informações (11) 6335-6289 com Lídia. Após as 15h00
com Maria Alice (11) 9331-3906. Entre 10 e 11h00
e 23 e 24h00, com Nair (11)4203-2293.

Aniversário
Em fevereiro último o Templo Batista Bíblico Salém em Camaçari BA, sob a liderança do Pr Milton França realizou conferências
em comemoração ao nono aniversário da igreja. O preletor foi o missionário Edvilson que
trabalha em SINOP MT. A igreja tem uma nova
congregação: CBB Emaús sob a responsabilidade do irmão Jean Carlos que está se
preparando para o casamento com Aline dos
Santos.
Nova igreja
A Igreja Batista Esperança em Tatuapé,
São Paulo SP, sob a liderança do Pr Alceu
Olimpio Ferreira, inaugurou no dia 14 de maio
último a Congregação Batista Esperança
Filadélphia no bairro Bela Vista, Rua Rosalina de Siqueira, 162 em Jacareí SP. O novo
trabalho está sob a liderança do Pr Marcelo
Rangel da Costa que é casado com dona
Marilda e tem duas filhas, Karen e Débora.

Os pastores Daniel e Agenor realizaram no dia
25 de março último, o enlace matrimonial das
gêmeas Fernanda e Fabiana. Fernanda uniu-se a
Sidney e Fabiana a João. A cerimônia foi realizada
em conjunto no salão de Festas Thermas Regional de Ribeirão Preto-SP. Os dois casais são membros da IBI em Pitangueiras SP.

Mestrado
No dia 13 de maio último aconteceu a formatura do Mestrado em Teologia do Pr. Moisés Moura.
No Seminário de Dallas, EUA, Pastor Moisés e sua
família tiveram muitas lutas, mas expressam sua
gratidão a todos que oraram e contribuíram para
que tudo fosse possível. A gratidão se estende,
principalmente, à IBR do Horto do Ypê e Igreja.
Tai Na. A família Moura está agora vinculada à
ABWE e o ministério do Pr. Moisés está relacionado ao preparo de obreiros no Brasil, em Portugal e
outros países de fala portuguesa. Agora estão na
fase de levantamento do sustento financeiro tanto
no Brasil como nos Estados Unidos.

Dicas de Leitura

A BATALHA DE
TODA MULHER
Shannon Ethridge
Editora Mundo
Cristão

PANORAMA
DO ANTIGO
TESTAMENTO
Andrew E. Hill e J.
H. Walton
Editora Vida

www.mundocristao.com.br

TIAGO
Editora Hagnos
Hernandes Dias
Lopes
www.hagnos.com.br

A carta de Tiago é
um dos livros mais
atuais e necessários para a igreja
contemporânea. É
comparado ao
sermão do monte.
Ele tem princípios
práticos. Faz parte
da série:
Comentários
Expositivos Hagnos.
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A integridade
sexual começa na
mente e no coração. O amor
verdadeiro gera
confiança mútua em
marido e mulher
que, diante de
Deus, decidem
levar a sério a vida
conjugal.

www.editoravida.com.br

ISSO É MÚSICA
CRISTÃ?
Dr. Joe Jordam
Actual Edições
www.chamada.com.br

Este opúsculo, que
faz parte da série
Temas Atuais,
responde três
perguntas
norteadoras sobre a
música. As orientações são sólidas e
bíblicas.

Discernimento
equilibrado sobre,
questões literárias,
históricas e teológicas que perspassam
JORNADA
cada livro do A.T.
NO IMPÉRIO
Uma oportunidade de
compreensão mais William B. Forsyth
Editora Fiel
profunda da Palavra
www.editorafiel.com.br
de Deus.
Biografia emocionante que retrata a
vida do médico, Dr
Kalley, no Brasil. Ele
ousou desafiar os
poderosos de uma
época, colocando
em risco a sua
própria vida.

A IGREJA,
PLANO
DE DEUS
Hamilton Smith
Depósito de
Literatura Cristã
www.literaturacrista.com.br

O que Deus pensa a
respeito da Igreja?
Neste livro, sem se
afastar do texto
bíblico, a autor
apresenta passo a
passo plano divino
com respeito à igreja.

A divulgação destas obras não implica em concordância com todos os títulos dos catálogos das respectivas editoras.
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Vamos a São
José dos Campos

Artigo

Consenso ou
bom senso
A

O

Seminário Teológico Emaús, fundado em 1991, na
cidade de Orlândia-SP, completa em 2006 o seu
décimo quinto ano de vida acadêmica. Dezenas de alunos
já passaram pela instituição e a maioria está espalhada
pelo Brasil servindo ao Senhor da seára em diversos ministérios de suas respectivas igrejas locais.
No dia 19 de agosto de 2006, a direção do Emaús estará
promovendo o Primeiro Encontro de Alunos, Professores e
Ex-alunos. Entre em contato conosco pelos endereços: Pr.
Carlos A Moraes, telefone (16) 3761-0749, E-mail:
jornaldeapoio@yahoo.com.br, ou Caixa Postal 125 CEP14.300-000 – Batatais SP.
Da cidade de Orlândia-SP, onde o seminário nasceu, está
sendo organizada uma caravana servindo às cidades da
região. Para reservar o seu lugar, entre em contato com:
Almir Salvador Braga pelos telefones (16) 3826-4268 e 91590951.
O custo da viagem será de R$37,00 por pessoa, podendo os interessados dividirem em duas parcelas em junho e
julho ou julho e agosto. Para garantir o seu lugar, entre em
conato o quanto antes. A saída será às 8 horas do dia 19 de
agosto. Você deverá fazer o depósito da primeira parcela na
conta Bradesco Agência 0535-5, Conta Poupança 18.678-3
em nome de Almir Salvador Braga. Guarde bem o comprovante, pois será necessário apresentá-lo como sua “passagem” no dia da viagem. Ao depositar, telefone para o Almir e
avise a data e o valor depositado. O Bradesco permite que
você, ao depositar, coloque o nome do depositante.
Maiores informações com Pr. Carlos A Moraes pelo telefone (16) 3761-0749.

Metade da vida
N

o dia 13 de
maio último, os
irmãos do Templo Batista da Vila das Mercês,
em São Paulo SP, realizou um culto de ações
de graças pelo aniversário do seu pastor,
Domiciano Gonçalves
da Silva, tendo como
pregador o Pr Ronaldo
Moraes.
Pr Domiciano comemorou 62 anos de idade, sendo que metade
da sua vida, 31 anos,
dedicado ao ministério
pastoral com total apoio
da sua família.
O TBBVM tem hoje
200 membros e trabaPr. Domiciano G. da Silva
lhos de núcleos em
Rudge Ramos e Jardim Maristela, além de ter participado
de diversos outros trabalhos novos e congregações.
Na área de missões, a igreja participa do sustento de 14
projetos e três organizações missionárias: CBBN, JUBBESP
e MEAP. Há sete alunos se preparando teologicamente para
o ministério.

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

história secular, bem como a eclesiástica, tem
nos revelado que, no decorrer dos tempos, muitos consensos se revelaram desastrosos. Muitas nações, instituições igrejas, governos e pessoas que se
deixaram levar pelo “encanto” do consenso sofreram
danosos abalos.
Quando falamos em consenso, induzimos as pessoas a pensarem que as decisões foram tomadas pela
maioria após amplo debate e, muitas vezes, não é assim. Ora, todos nós sabemos que na maioria das vezes,
muitos dos chamados “consensos” são frutos de manipulações humanas, nada tendo a ver com o amplo debate e muito menos com a orientação do Espírito Santo,
que é muito convocado para “legitimar” tais decisões.
Aos poucos, essa moda do consenso foi tomando
vulto em muitas igrejas e trouxe, como conseqüência,
muito sofrimento para as mesmas. Escudados no discurso consensual, líderes hábeis em manipulação mudaram a doutrina da igreja; derrubaram pastores; e com
engenhoso estratagema, alguns, até, escudados em um
pequeno grupo, e outros sozinhos mesmo, foram em
cartório e mudaram o grupo eclesiástico ao qual sua igreja pertencia, trazendo abalo e dor ao povo de Deus.
Igrejas outrora pujantes, com grandes líderes, sob os
auspícios do consenso, sutil e lentamente, foram perdendo seu rumo, seu líder, suas doutrinas, sua capacidade de tomar decisões e agora se tornaram feudos de
um pequeno grupo e, em alguns casos, de uma família.
Mas qual é o problema do consenso? O problema, de
fato, é que o consenso nem sempre é o bom senso. O
consenso é, a priori, o resultado de negociações, de acordos entre partes e, em muitos casos, até de manipulações. Portanto, não há garantias de que tudo que é apresentado como “decisão consensual” seja a vontade da
maioria e muito menos que seja o melhor.
Por sua vez, o bom senso, independente de maioria
ou minoria é, em si mesmo, o uso da razão, do equilíbrio,
livre das afetações pessoais, tais como egoísmo e vaidades. É o sentido humilde, sincero e racional da busca
pelo melhor, considerando sempre o momento histórico
vivido.
Assim sendo, como se chegar ao bom senso? Pelo
dissenso, que é a discordância dentro do debate. A partir
do dissenso,vai-se aparando as arestas, resumindo as
opiniões, identificando as dificuldades, avaliando as conseqüências e chegando a uma síntese. Para o líder humilde, honesto e corajoso, trabalhar a partir do dissenso
é a maior garantia de que aquilo que está fazendo não é
a sua vontade pessoal, mas a vontade, às vezes inquietante, dos que sinceramente querem encontrar o caminho para o melhor e não para o mais cômodo.
Coloco esse assunto em questão apenas como colaboração para alertar que muitas vezes o consenso pode
ser apenas a expressão de uma mascarada incompetência, de um tranqüilo comodismo, de uma confortável
omissão ou de más intenções.
Precisamos escolher um caminho, e o bom senso
nos diz que só há dois caminhos: o que conduz à vitória,
à alegria e à vida e o que conduz à estagnação, à derrota,
à morte. Mais seguro ainda é o aviso que a Bíblia nos dá
no Salmo 101: 7-8, “Não há de ficar em minha casa o
que usa de fraude; o que profere mentiras não permanecerá”.
Isso posto, minha oração é para que nesses dias de
relativismo e desconstrução, ousemos nos pautar pelo
bom senso, quer como pessoas, quer como instituição,
para evitarmos abalos na grande aventura da construção do reino.
Pr. José Castro
Manaus AM

Mestrado
O

Seminário Batista Regular de São Paulo está ofere
cendo os cursos de Pós-Graduação – Mestrado em
Teologia e Ministério.
Três disciplinas estarão sendo oferecidas no segundo
semestre de 2006. Os dois módulos intensivos serão:
Treinamento para Aconselhamento Bíblico Nível 3 - Casos Difíceis. Professor: Dr. Bill Moore. Período de 14 a 19 de
agosto de 2006.
Autoconfrontação _ Curso 2 - Professor: Dr. Bill Moore.
Período de 21 a 26 de agosto de 2006.
O Preparo da Igreja para o Futuro. Professor: Allan
Cuthbert em novembro de 2006.
O horário será sempre o mesmo: de segunda a sexta,
das 18h 45 às 22:00 e aos sábados, das 8h00 às 17h00.
Maiores informações: www.sebarsp.org.br, E-mail:
sebarsp@sebarsp.org.br, telefones (11) 3331-5463, Fax
3331-5451, Av.Ipiranga,877, 3 Andar-Centro - CEP 01039000 São Paulo SP.

A Generosidade Ilustrada
no Antigo Testamento
O

AT tem muitos exemplos de pessoas que foram
generosas. Abraão é um exemplo, Isaque é outro. Em Abraão nós encontramos dois eventos que são
marcantes. Primeiro, quando ele foi à batalha para libertar seu sobrinho Ló. Ao retornar, Os reis de quiseram
que ele ficasse com os despojos. Mas ele rejeitou. Mesmo que ele houvesse feito pesado investimento nessa
batalha, ainda assim, não quis nada dos reis pagãos.
Isaque também teve seus momentos de ser generoso. Num ambiente carente de água, era comum os fazendeiros buscarem água através da escavação de um
poço. Em certas ocasiões, a descoberta de um poço poderia gerar intrigas com outros. Quando isso ocorreu,
Isaque abriu mão de seus direitos, e deixou o poço com
quem reivindicou ser dono. Ele fez isso até que Deus lhe
desse um poço sem confusão. O trabalho para descobrir
água foi dos servos de Isaque, mas, mesmo assim, ele
abriu mão esperando a providência do Senhor.
E isso é assim. Generosidade, às vezes, tem perdas
aparentes. A Bíblia diz que o justo é fiel, mesmo quando
ele sofre o dano.
Talvez a ilustração mais forte nesse rumo aquele colocado no ano da remissão (Dt 15.1-18). O ano da remissão era o ano em que havia o resgate das dívidas, e o
israelita devedor sairia livre. É bom lembrar que o alvo
maior dessa lei era que os mais ricos evitassem a pobreza dentro da nação.
O ano da remissão atingia as seguintes áreas: o empréstimo feito ao próximo e o patrício que se vendeu como
escravo. No ano de remissão era proclamado o perdão
da dívida de todo devedor israelita.
No caso dos empréstimos e da escravidão voluntária
o israelita devia ser generoso porque a obediência ao
mandamento do Senhor resultaria em bênçãos sobre o
homem generoso (v. 6). Aquilo que seria perda, pois o
dinheiro acabaria por não ser recebido, e o escravo seria
libertado sem que alguém pagasse por ele, viria a se
tornar em fonte de lucro.
Então, o que Deus está propondo para o homem de
Israel é se fosse assim – “Se você for obediente ao meu
mandamento, eu pagarei a você”. Deus está dando a
promessa para o fiel que ele não ficará no prejuízo por
ser obediente a Deus. A bênção seria de tal proporção
que o israelita fiel passaria a emprestar para nações.
A generosidade para com o irmão necessitado deveria ser mesmo quando estivesse próximo do ano da remissão (15.9-10). O pensamento maligno de não dar
nada por causa da proximidade do ano deveria ser colocado de fora. A fidelidade ao mandamento divino deveria
estar em primeiro lugar. Também deveria estar de fora o
pensamento de perda daquele que libertaria um escravo
no ano da remissão (15.18). Deus o havia abençoado
por seis anos com o trabalho daquele escravo.
Agora, você pode estar se perguntando: “O quê isso
tem haver comigo?” Estamos diante da Palavra de Deus.
Ela sempre tem alguma mensagem para nos comunicar. Por isso, eu quero estabelecer algumas lições que
venham a servir para nós diante deste texto.
Primeiro - Nunca pense que v. está dando muito para
a igreja. Pense sempre no muito que você recebeu e
recebe de Jesus. Generosidade para com a obra de Deus
– ou para com o próximo – requer desprendimento de
pensamentos de perdas.
Segundo - Nunca pense que v. já fez demais. O homem e mulher de Deus querem sempre servir e contribuir até o último fôlego. Se está em você a condição de
doar, doe. Faça-o como forma de culto ao Senhor.
Terceiro - Nunca deixe de contribuir por causa de pessoas ou coisas. Não tente atingir a obra de Deus por
causa de seu relacionamento estremecido com o próximo. Digo isso porque há aqueles que deixam de contribuir com a obra para atingir o pastor ou outro líder. Deus
é o Senhor da seara. Lembre-se disso.
Quarto - Não deixe de contribuir por causa de dívidas.
Evite-as, por meio de fazer bom planejamento. Em outras palavras, não faça dívidas contando com o dízimo.
Seja liberal para com o Senhor. Ele não esquecerá disso.
Quinto - A B. diz que quando v. se converteu, o céu
entrou em festa pelo grande louvor a Deus. Então seja
alegre ao contribuir, mesmo que isso lhe custe algo. Seja
um instrumento de alegria no céu por permitir que missionários, pastores e obreiros sejam sustentados com sua
oferta.

*

Pastor em São Paulo-SP - Diretor do SEBARSP
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Quem Precisa Falar em Línguas?
A

lguns crentes são abordados pelos chamados “eruditos bíblicos”, que tentam
convencê-los de que as melhores edições da Bíblia são as modernas versões
alicerçadas nos “melhores textos gregos e hebraicos”, que, em verdade, são os corrompidos textos Vaticanus e Sinaíticus guardados a sete chaves no Vaticano, após
terem sido desenterrados no Monte Sinai por um “vasculhador de lixo” chamado
Tischendoff, manuscritos que foram, mais tarde, aproveitados por dois pastores
anglicanos não salvos – Westcott e Hort – para organizar o seu “Texto Grego do Novo
Testamento”, o qual tem dado origem às modernas versões da Bíblia.
Se você tem em casa uma Bíblia Revista e Corrigida ou uma Corrigida e Revisada Fiel (de Almeida) editada pela Trinitariana, está bem servido em matéria de Bíblia.
Leia pelo menos 10 páginas por dia, com o desejo de aprender. Comece em Gênesis e
termine em Apocalipse. Depois volte ao ponto de partida e vá lendo, sem jamais esmorecer, porque o resultado vai ser realmente fantástico!
O Senhor Jesus veio ao mundo em forma humana, humilhando-se por amor dos
pecadores. Pregou o evangelho aos judeus, curou os enfermos, foi traído, julgado e
condenado. Pregado na cruz, ele expirou em sofrimento inenarrável, foi sepultado,
ressuscitou e subiu aos céus, onde sentou à destra do Pai e lá se encontra, intercedendo por nós. Ele enviou o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do
juízo, nos consola e nos ensina a orar de modo agradável ao Pai.
As línguas que os apóstolos passaram a falar, de repente, após a descida do
Espírito Santo, no dia de Pentecostes, foram um sinal para os judeus, pois estes sempre
pediam sinais e Jesus lhes deu este sinal para que se convertessem. Depois veio Paulo
e pregou aos gentios (gregos), estes ped iam sabedoria, e Paulo lhes mostrou que o
Reino de Deus é justiça e paz no Espírito Santo. Quem lê atentamente Atos 2 nota que as
línguas faladas pelos discípulos reunidos no cenáculo, no dia de Pentecostes, eram as
línguas dos países ali representados e não essas “línguas estranhas”, que os supercrentes falam e, contudo, não sabem interpretar.
Quando encontro um desses pentecostais inflamados e ele me pergunta se sou
“batizada no Espírito Santo”, respondo que sim. E quando ele pergunta se falo em outras
línguas, respondo que sim. Aí jogo uma porção de frases em Alemão, Francês e Inglês
em cima dele, cuja tradução seria esta: “Você é um tolo. Leia a Bíblia diariamente, em
vez de ficar dependendo de revelações e experiências. Estou encantada em conhecêlo pessoalmente, porque assim posso entender melhor o comportamento de certos
crentes que não lêem a Bíblia ou se a lêem, não entendem a sua mensagem. Ah, meu
Deus! Você é apenas um bebê em Cristo e com licença, pois tenho muito o que fazer”.
Depois dessa enxurrada de frases em três idiomas, o tal “falador de línguas” sai convencido do meu “batismo no Espírito Santo” e me deixa em paz.
Se você ficou em dúvida quanto a ser ou não ser (to be or not to be...) convertido,
vou lhe dar a fórmula exata para sair dessa dúvida.
1. Se você crê no fato de que o Senhor Jesus morreu na cruz por seus pecados,
ressuscitou e subiu aos céus e tem todo o poder nos céus e na terra, inclusive para
apagar todos esses pecados.
2. Se você se considera um pecador perdido, e admite que suas boas obras nada
valem diante de Deus e que você nada pode fazer pela sua salvação pessoal, pois só
merece o inferno pelos seus pecados, confie no sacrifício de Cristo.
3. Se deseja se tornar um legítimo filho de Deus (João 1:12), ajoelhe-se, agora
mesmo, e faça uma sincera oração de entrega ao Senhor Jesus Cristo, suplicando que
Ele perdoe todos os seus pecados e o receba como ovelha do Seu rebanho. Se fez esta
oração com fé, nasceu de novo... Aleluia!
4. Seja um cristão autêntico, isto é, comporte-se em casa, na igreja e no trabalho,
da mesma maneira adequada a um filho de Deus. E não dê mais bola para nenhum supercrente, que lhe aparecer dando uma de “santo”. Saiba que sou uma mini-crente e,
mesmo assim, “sou feliz... com Jesus... sou feliz... com Jesus, meu Senhor!”
Mary Schultze

Peniel – 50 Anos de História

o dia 20 de maio de 2006, a convite
da Primeira Igreja Batista em S.S do
Paraiso MG, sob a presidência do Pr Carlos
A Moraes (pastor interino), formou-se um
Concilio de Pastores para examinar o irmão
Jader Saraiva Machado Neto, casado com
Mércia, ambos formados pelo Seminário
Emaús.
O Concílio teve 19 pastores representando 18 igrejas: Phillip R Allen (Igreja Batista
Filadélfia - Alpharetta GA, EUA), James T Allen
(I.B Vitória Joinville SC), Carlos A Moraes (IBI
em Orlândia SP), Walace S. Juliare (IBBVS
Jorge Guarulhos SP), Manoel A Souza (TB
Maranata Londrina PR), Paulo Castelan (IBI
Franca SP) Renato Sá Barreto Neto (IBB Cidade Náutica São Vicente SP), Almir Nunes
(IB do Calvário, Morro Agudo SP), Adilson
Ferreira (IBBVS Jorge Guarulhos SP),
Eurípedes Paiva de Moraes (IBI São Simão
SP), Márcio B S Trindade (IBR de Cubatão
SP), Esteliano de Moraes Souza (IBC Barretos
SP), Cacildo da Silva Mathias (Terceira IBI
Franca SP), Edílson José Pereira de Araújo
(IBB do Coroado Manaus AM), José Daniel

Pastores presentes na ordenação do Pr. Jader Saraiva M. Neto
de Santos (IBB do Calvário Campinas SP), João Camargo de
Vasconcelos Filho (IBB Barretos SP), Armando Castelan Jr (IB
Maranata Pedregulho SP) e João Luis Sobrinho de Sousa
(Caxias do sul RS). Também esteve representado o Templo
Batista Ebenézer, de Barretos SP, com o obreiro Dorian
Anderson Soutto. Na mesma ocasião, dias 19 a 21, a igreja
comemorou 21 anos de fundação tendo como preletor o seu
fundador, Pr. Phillip Ronald Allen. Leia mais na página 5.

Intimidade Guarulhos Tem Novo Pastor
Com Deus
O

Seminário
Batista Regular de São Paulo
e a Ordem dos
Pastores Batistas
Regulares de São
Paulo, com apoio
da ABEM, OANSE,
ABC, Jornal de
Apoio e Associação
Batista Regular de
São Paulo, promovem nos dias 19 a
Dr. Jerry Bridges
22 de junho a Conferência Anual para
Líderes e Pastores sob o tema: “O Pastor e
sua intimidade com Deus”.
O preletor será o Dr. Jerry Bridges, autor e
palestrante muito conhecido nos EUA, e alguns outros países. Aqui no Brasil o seu
nome se tornou referência depois da publicação do seu livro “A Busca da Santidade”
que já vendeu mais de um milhão de exemplares. Ao todo, Dr. Bridges já publicou nove
livros, alcançando mais de dois milhões e
meio de cópias. Alguns deles já foram traduzidos para 16 diferentes idiomas.
O local do evento será a Primeira Igreja
Batista de São Paulo, local de fácil acesso
para todos que chegam à capital ou que residem na Grande São Paulo: Praça Princesa
Isabel, 233, telefone (11) 3331-7393.
Peça o folder para inscrição. Contatos
com os organizadores do evento pelos telefones (11) 3223-4928, 3331-5463 e Fax 33315451. E-mail: sebarsp@sebarsp.org.br, site:
www.sebarsp.org.br, correspondência:
Av.Ipiranga, 877, 3º Andar - CEP 01.039-000
São Paulo SP.

Eliane, Pr. Renato, Pr. Walace e Sheila
Igreja Batista Bíblica em V.S Jorge, Guarulhos SP, que
comemora 40 anos em 2006, está vivendo um momento de transição pastoral com a saída do Pr Walace S. Juliare.
Em quatro décadas, esta é apenas a terceira transição pastoral da igreja. Os seus pastores foram: Amadeu Juliare, Adilson
Ferreira e Walace S. Juliare que está de saída.
A eleição do novo pastor, Renato Sá Barreto Neto aconteceu
no dia 30 de abril último e a posse no dia 3 de junho de 2006.
Pastor Renato é casado com Eliane desde 5 de janeiro de 1991
e tem três filhas: Rebeca (14), Renata (11) e Ester (06).
Sua formação teológica aconteceu entre 1989 e 1991 sendo
dois anos no Seminário Teológico Batista Bíblico, um ano no
IBM e um ano e meio no SEBARSP, todos em São Paulo, capital.
A conversão do pastor Renato aconteceu em fevereiro de
1980 em um acampamento sob a liderança da I.B.B. Monte Sinai
em Paripe, Salvador BA e a ordenação pastoral na mesma igreja no dia 6 de fevereiro de 1993. Desde então, tem atuado em
dois ministérios: 3 anos no TBB Filadélfia em Candeias BA e 10
anos na IBB em Cidade Náutica, São Vicente SP.
Pr Walace, que está de mudança para São José dos Campos SP, vai atuar na equipe pastoral do TBB sob a liderança do
Pr Roberto C. Brito. Sua atividade principal será a coordenação
acadêmica do Seminário Teológico Emaús que está sendo
transferido para aquela cidade para o período letivo de 2007.

A

Declaração de Imposto de
Renda Igreja Pessoa Jurídica
Marinho Lopes Névoa - e-mail: lopesnevoa@uol.com.br

L

embramos
ás
igrejas
legalmente
estabelecidas, ou seja, aquelas que já possuem o CNPJ (antigo CGC), a necessidade da entrega da declaração de imposto de renda pessoa
juridica, relativo ao exercicio findo em 31/12/2005.
O programa de informática está disponível no site
da receita federal (www.receita.fazenda.org.br). Também pode ser obtido através de disquete, na Delegacia da Receita Federal.
Vale lembrar que nesse programa há outros tipos
de pessoas juridicas.

O

Instituto Bíblico Peniel,
sediado na cidade de
Jacutinga MG está comemorando 50
anos de trabalho sério na formação
teológica de alunos vindos de todo o
Brasil. A maioria dos formandos de
Peniel, estão trabalhando na
evangelização de povos indígenas.
Para marcar esta importante data,
a escola estará realizando nos dias

7 a 9 de julho de 2006, uma série de
conferências e convidando a todos
para marcarem presença.
Os preletores serão os pastores,
Jadir Siqueira, Lutero W ithaker,
Edward Luz, Alton Cothron e Assis
Militão.
Maiores informações: e-mail:
ibpeniel@ibpeniel.org.br, ou pelo telefone: (35) 3443-1554.

É FACIL PROCESSAR A DECLARAÇÃO
Passos que devem ser seguidos:
• Antes de mais nada, é necessário que você tenha em mãos o balanço do patrimônio e a demonstração do resultado do exercício de 2.005. A lei exige

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

m
c

que essas demonstrações sejam assinadas por um
contador credenciado.
• O formulário a ser preenchido com os detalhes do
balanço e demonstração do resultado, também exige
que seja identificado o nome do contador responsável.
• Concluído o preenchimento do formulário, acione
o comando “checar”, e corrija se necessário.
• Grave a declaração num disquete.
• A entrega poderá ser feita pela internete através
do programa receitanet, também disponível no site citado; ou entregar diretamente na Delegacia da Receita
Federal.
Prazo de entrega: 30/06/2006 – a multa pela entrega fora do prazo é de r$ 500,00 por exercício, contando
até cinco anos passados
Qualquer dúvida o autor coloca-se à disposição.
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