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A Apostasia no Final dos Tempos
N

os últimos tempos alguns
apostatarão da fé, dando ouvidos
a espíritos enganadores, e a doutrina de demônios ” (I Tm. 4:1). No que poderíamos basear a fim de identificar esse tempo? Os homens seguem o seu rumo natural,
em seus caminhos há destruição e miséria
“

( mentira, corrupção, roubo, adultério, idolatria,
charlatanismo, satanismo...). Eles continuam
de mal a pior, enganando e sendo enganados. São como um barco que corre rio abaixo
em direção ao abismo. Não há nada de novo
no rumo da sociedade. Ela é fiel à sua infidelidade, ao seu curso . Portanto a atitude do

mundo não pode nos servir de parâmetro. O
termo apostatar significa desertar, deixar, renegar, abandonar, afastar, repudiar e tem sido usado quase que exclusivamente como afastar da
fé. Desta forma o mundo, as seitas não podem
apostatar da fé, porque nunca estiveram na fé.
Se assim é, olhemos então para a atitude da

igreja, olhemos para nós mesmos. Como está
a igreja? Temos consciência do que somos e
do que fomos chamados para ser? Sabemos
diferenciar o nosso chamado da nossa situação? Se não sabemos, ou não queremos, será
difícil perceber a diferença entre verdadeira fé e
apostasia. Continua na página 7.

A Terra “Geme”

“Quebrantamento uma
questão de atitude”

T

endo como base, o Salmo 51:17 que diz: “Os sacrifícios para
Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e
contrido não desprezaras, ó Deus” , a AIBRECES realizará nos
dias 31 de janeiro a 4 de fevereiro, o seu 49º encontro.
O preletor será o experiente missionário, implantador de diversas
igrejas aqui no Brasil, Pr John E. Swedberg, de São José do Rio Preto SP.
O local do evento, Hotel Fazenda Três Poderes, Caraguatatuba/ São Sebastião, no litoral norte do Estado de São Paulo.
O encontro é aberto para a participação de toda a família que poderá
incluir esse período de quatro dias no roteiro de férias, uma vez que o
lugar é propício também para o lazer.
Procure maiores informações sobre as inscrições, custos e descontos para crianças. Os contatos: Rua 24 de Maio, 116, 4º andar, sala 34
CEP 01.041-000 São Paulo SP, telefone e fax (011) 3222-7057.

Prepare-se para
Águas de Lindóia 2007
Hotel Majestic

O

Fundo Mundial para a
Natureza (WWF) acaba
de apresentar o relatório bienal “Planeta Vivo 2006” ,
cujo título poderia ser: “Planeta
morto 2050”.

P

astores, missionários, obreiros, seminaristas e irmãos de todas as igrejas batistas de posição fundamentalista entre Regulares, Bíblicas e Independentes, estão convidados a reservarem em suas agendas os dias 31 de julho a 3 de agosto de 2007 para o
Terceiro Congresso Missionário Batista Fundamentalista.
O evento que terá como tema, “Implantar Igrejas: A Missão”, será
realizado no Hotel Majestic em Águas de Lindóia SP. Todos os preletores
já estão definidos. Se você deseja receber o folder para maiores detalhes, entre em contato com a Associação Missionária Independente,
Caixa Postal 92- CEP 09.720-971- São Bernardo do Campo SP, e-mail:
missaoami@hotmail.com , fone/fax (11) 4356-2001.

A terra está moribunda devido
ao modo desordenado que o homem consome os recursos naturais destruindo a fauna, a flora e
roda espécie de vida.
O relatório pinta um quadro alar-

mante prevendo que até o ano 2050
a humanidade poderá estar consumindo o equivalente aos recursos
de dois planetas Terra para a sobrevivência humana.
Leia mais na página 5

Novelas e Ocultismo

A

primeira novela televisiva no Brasil que explorou o espiritismo no seu conteúdo foi “O Ter
ceiro Pecado”, exibida pela TV Excelsior, em
1968. Ganhou nova versão na TV Globo, em 1989, com o
título, “O sexo dos anjos”.
Mas a popularização do espiritismo nas novelas brasileiras veio para ficar desde que a Rede Globo adotou a
novelista kardecista Ivani Ribeiro que escreveu “A Virgem”, e a novela foi levada ao ar em 1975 na sua primeira versão.
Atualmente, as três novelas da Rede Globo de Televisão propagam o espiritismo.
Leia matéria na página 4, sob o título: “A Rede Globo
e o Ocultismo”.

Agenda
• DIAS 22 A 26 DE JANEIRO DE 2007.
Retiro de Pastores e Obreiros da JUBBESP,
e-mail: marcosigreja@uol.com.br

Anti-semitismo

• DIAS 22 A 26 DE JANEIRO DE 2007
Encontro dos Missionários de Asas de Socorro
Palavra da Vida
Caldas Novas GO

• DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2007
Inicio das aulas do Seminário Teológico EMAÚS
em São José dos Campos SP
e-mail: seminarioemaus@tbb.org.br
Tel: (12) 3931-8578 (Walace) e 3949-2088 (Pr Roberto).

• DIAS 16 A 18 DE MARÇO DE 2007
Encontro de Esposas de Pastores
Ministério de Esposas de Pastores
Estância palavra da Vida – Atibaia SP
E-mail: mirian_adonai@hotmail.com
Tel: (11) 3605-6186 e 4049-4015

A

nti-semitismo é o nome que se dá à hostilidade contra
os povos semitas, que são descendentes de Sem um
dos filhos de Noé, das famílias étnicas que povoavam o
Oriente Médio nos tempos bíblicos: fenícios, assírios, arameus e
hebreus. Atualmente, os semitas são descendentes dos povos
árabes e judeus. Mas a palavra anti-semita dirige-se especialmente, especifica e particularmente ao povo judeu e sua cultura.
Anti-semitismo é o movimento antijudaico, que pode se basear
tanto na perseguição religiosa, como na perseguição econômica,
racial ou política. O primeiro movimento anti-semita, ou melhor,
antijudaico, teve inicio no Egito antigo, dezenas de séculos antes
da nossa era, onde os judeus, escravizados, construíram pirâmides, templos e executaram serviços pesados para Faraó. Ao analisarmos o Livro de Êxodo capitulo 1 podemos destacar alguns
pontos importantes acerca do anti-semitismo. Página 3
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Teismo Aberto ou Ateísmo?
Desde dezembro de 2004, quando aquela
tsunami no Oceano Índico atingiu a costa da Ásia
provocando morte e destruição, o teismo aberto
entrou definitivamente na pauta dos debates teológicos. Aconteceu uma verdadeira tsunami na
mente de alguns líderes evangélicos que influenciam o pensamento teológico brasileiro.
Há cerca de três décadas, alguns “pensadores”, que se diziam teólogos começaram a questionar a soberania de Deus lançando dúvidas sobre
sua onisciência e onipotência. Tais “pensadores”
decidiram que muitos “dogmas” da teologia cristã
cheiravam poeira e mofo porque haviam sido formuladas sob os questionamentos teológicos da
Idade Média. Estavam, portanto desatualizados!
Em 1980, o adventista Richard Rice batizou
esse novo modo de pensar como “teismo aberto”. Os principais dogmas desses “pensadores”
levam à conclusão que Deus não conhece o futuro, mas aprende com o desenvolvimento da história, comete enganos e muda suas decisões.
Clark Pinnock, um dos porta-vozes do teismo
aberto disse que “Deus pode predizer muito do que
faremos, mas não tudo, porque algumas destas
decisões permanecem ocultas no mistério da liberdade humana”. Aqui no Brasil, percebemos que
esse movimento vai ganhando força e infiltrando nas
denominações organizadas. Alguns personagens
que estão em evidência como, Ed René Kivitz,
Ricardo Gondin e Silas Malafaia, entre outros, parece que já fecharam com o “teismo aberto”, pois seus
escritos deixam transparecer elucubrações dessa
linha de pensamento herético.
A desconfiança predominante em nossos dias
de conclusões pós-modernas onde tudo é relativo
favorece o surgimento de “alternativas” que tendem
a relativizar as Escrituras e o Deus as Escrituras.
Pouco a pouco vamos percebendo a polarização entre dois extremos perigosos. De um lado o
hipercalvinismo exacerbado que determinou como
Deus é e como deve agir. Paralisam o cristianismo

*

pelo determinismo da lógica racionalista. Do outro lado,
o teismo aberto que se assemelha ao ateísmo , pois
adota um “deus” que os leva a uma fé inusitada cujo
absoluto é a dúvida.
Assim, o debate entre teistas abertos e hipercalvinistas
continuará incentivando a incredulidade daqueles que necessitam ouvir o Evangelho da Graça de Deus. A autonomia inquestionável e soberana de Deus, que parece incompatível com a liberdade e responsabilidade do homem,
continuará provocando as mesmas reações que toda verdade bíblica provoca exatamente pelo fato de sermos incapazes e limitados pela natureza caída.
O resultado dessa tentativa insana de definir e compreender intelectualmente o que é infinito e eterno, contribui apenas para impedir o cumprimento da grande
comissão que é, esta sim, nossa grande responsabilidade para com os que nunca ouviram falar da graça de
Deus. Enquanto tentamos conquistar Deus para a nossa posição TEO-LÓGICA, Satanás consegue cegar, cada
vez mais, o entendimento dos incrédulos.

VIDANET
O Jornal de Apoio, edição 167 do mês de outubro, foi
destaque no Vidanet , boletim eletrônico da Editora Vida
ano 7, nº 346. Sob o título “Nova Era”, o boletim destacou
a matéria “Reavivamento ou Apostasia?”, onde há críticas a diversos líderes evangélicos que estão sob influências espiritualistas da Nova Era.
CÂNCER
A medicina genética brasileira já desenvolveu vacina
anticâncer (pele e rins). A vacina é fabricada a partir de
um pequeno pedaço do tumor do paciente. O médico
oncologista, José Alexandre Barbudo é o responsável
pelo projeto no Hospital Sírio Libanês – Grupo Genoma.
Telefone: 0800-773727 com Ana Carolina ou Karyn.
www.vacinacontracancer.com.br

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

Reavivamento ou Apostasia
“Gostei tanto da matéria “Reavivamento ou Apostasia”, publicado na
edição 167 do J.A que levei para a minha classe da EBD para discussão
com os alunos. Foi excelente”. (PNR- Cuiabá MT)
Ainda Billy Graham
“Creio que o J.A cometeu muitas injustiças com o pastor Billy Graham
que já está idoso e tem uma ficha de trabalho limpa ao longo de todo seu
ministério. Creio que milhares de crentes espalhados pelo mundo todo
são gratos a ele”. (NA- São Paulo SP)
Batistas Reformados
“Concordo que os batistas não sejam reformados e, por isso, não
são protestantes historicamente falando. Por outro lado, ligá-los a certos
grupos desde o ano 150 da nossa era pode parecer muita pretensão”.
(RCEC - Belo Horizonte MG)
Resposta da Redação
“A intenção do texto não é, necessariamente, ligar os batistas a todos
os grupos mencionados no texto “Batistas, Sim; Protestantes, Não”.
Mas mostrar que não há uma única linhagem de “cristãos” desde o início
da Igreja. Entendemos que a ligação com os anabatistas é mais acertada, e o termo anabatista designa um movimento abrangente e até divergente entre si, e não necessariamente uma denominação”. O mesmo
ocorre, até certo ponto, com os batistas ainda hoje, pois temos até batistas renovados, pentecostais, etc.
EMAÚS
“Não sou ex-aluno, mas foi emocionante ver as fotos de vários exalunos do Seminário EMAÚS na edição 166 do J.A . Conheci muitos deles
todas as vezes que estive em Orlândia e deu para ter saudade!. Espero
que a nova fase em São José dos campos a partir de 2007 seja uma
benção para muitos alunos de todo o nosso Brasil. (R.S. São Paulo SP)
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A Igreja e Seus Problemas
P

roblemas fazem parte
do mi-nistério. Deus
não precisaria de “pastores”
se as igrejas fossem perfeitas. As cartas de Paulo, na
grande maioria, trataram problemas de todos os gêneros.
O segredo é como LIDAR com
problemas com base bíblica.
Este artigo é um roteiro que
tenho seguido em meu
pastorado. A maioria dos princípios aqui descritos, aprendi
com meus pastores e professores de Universidade. São
princípios baseados solidamente na Palavra de Deus.
No caso de uma igreja,
PROBLEMA é todo tipo de
conflito que causa desequilíbrio emocional, espiritual, físico e material no Corpo de
Cristo. Assim sendo, a igreja
sempre terá problemas. Mudam-se as pessoas, mas não
mudam os problemas. A igreja não pode ser conivente com
o pecado, mas, também, não
pode ser implacável para com
o pecador. O segredo é separar o pecado, que é uma atitude ou a falta da mesma, do
pecador, que é uma pessoa
amada por Deus. Como fazer
isto?
AMOR: (I Co. 13:1). O
amor não é algo subjetivo, mas
real. Muitos conselheiros cristãos falham no ponto mais importante do aconselhamento:
amor. No ímpeto de resolver
o problema, o conselheiro
aponta o pecado, mas sem
compaixão no coração. Se não

amamos uma pessoa, não
podemos aconselhá-la biblicamente. Ainda que falemos a
verdade, não teremos nenhuma influência espiritual sobre
alguém que não amamos.
(Rm. 12:10). Adultos, jovens e
crianças precisam saber que
os amamos de verdade para
que possam ouvir os nossos
conselhos. Quando alguém se
convence da nossa falta de
amor, é muito difícil provar o
contrário.
MODERAÇÃO: Sempre
haverá um pecado maior ou
um pecador pior na igreja. O
objetivo da disciplina não é
destruir ou penalizar o ofensor,
mas recuperá-lo (Gl. 6:1). O termo, “encaminhai ” aqui no
texto, era usado em relação a
um osso quebrado do corpo. O
médico precisava encaixar o
osso no seu devido lugar lentamente, pois não havia
anestesia naqueles dias. Se o
médico fizesse um movimento
brusco, o paciente podia desmaiar de dor. O “espírito de
mansidão” deve ser exercido,
igualmente, em todas as situações de conflito dentro da igreja. Não é justo tratar um pecado como se fosse o único ou o
pior da igreja, sabendo que há
outros “potencialmente” mais
graves. É inerente ao ser humano fazer acepção de pessoas, mas o princípio de Gálatas
6:1 precisa ser aplicado em todas as situações para que não
haja injustiças.
REALISMO: A igreja é um

retrato do lar, onde irmãos
estão delatando outros irmãos. Cabe aos pais saber o
que é sério e o que não é sério e como lidar com cada situação. Nunca podemos fazer
“tempestade em um copo
d’água”. A Igreja de Corinto tinha problemas com imoralidade, embriaguez, processos
jurídicos, heresias, sectarismo, entre outros. Já a Igreja
de Filipos tinha duas irmãs
que viviam em desavença. Havia uma vasta diferença entre
as duas igrejas, bem como
entre os seus problemas.
Para a Igreja de Corinto, Paulo solicitou até a expulsão de
certa pessoa, mas para as irmãs de Filipos, ele sugeriu
aconselhamento espiritual.
Não podemos minimizar o pecado, por menor que seja,
mas não podemos magnificálo para que não fique maior do
que já é. Muitas vezes um problema pode acabar quando
chega ao conhecimento do
pastor que sabiamente absorve as informações e dá o benefício da dúvida para quem
acusa ou está sendo acusado. Não existem pecados de
menor importância, mas existem pecados que só serão resolvidos com o tempo, através
do amadurecimento das pessoas. Tentar resolver todos os
pecadilhos da igreja é o mesmo que assumir o papel do
Espírito Santo. (Cl. 3:13).
EXEMPLO: Liderança é a
arte de influenciar. (I Co. 11:1).

Nosso poder de influência
depende do nosso testemunho. Às vezes estamos aconselhando corretamente, mas
as nossas atitudes nos condenam. Quando perdemos o nosso testemunho perante as pessoas, é difícil recuperá-lo, mas
não é impossível. O primeiro
passo é a humildade e o reconhecimento de que falhamos.
Quando descobrimos que perdemos o nosso poder de influência sobre determinadas pessoas, temos que reconquistar
a confiança ou encaminhá-las
para outros que possam ajudálas. Às vezes, significa perdêlas para um outro pastor ou para
outra igreja, porque seria melhor para elas, mas, certamente, não seria o melhor para nós
(I Tm. 4:12). A liderança precisa
fazer constantemente um inventário espiritual para saber onde
está falhando e o que está causando o desprezo do povo. Na
maioria das vezes, localizaremos o problema em nós.
ORAÇÃO: A oração revela
o coração do crente. Às vezes,
usamos a oração para criticar
os nossos irmãos na presença de Deus, pedindo a Deus
que conserte as falhas que
vemos em nossos irmãos.
Deus não precisa de tais informações. Na maioria das
vezes, nem oramos por nossos irmãos. Precisamos orar
por bênçãos espirituais, físicas e materiais sobre a vida
de cada pessoa que nos cerca. Não temos o direito de

apontar o erro de alguém se
não oramos e não desejamos
o sucesso de tal pessoa. Paulo repreendeu o Apóstolo
Pedro em público. Antes disso, Paulo chamou Pedro de
“um dos pilares” da igreja,
buscou o apoio de Pedro em
Jerusalém e mencionou com
destaque o nome de Pedro em
outras ocasiões. Paulo desejava o bem de Pedro e, por esta
razão, foi capaz de ajudá-lo.
Pedro aceitou a repreensão.
PREGAÇÃO: Ninguém é
importante demais para merecer um sermão de púlpito.
A pregação precisa ser
dirigida para um povo e não
para uma pessoa. Quando
tentamos convencer alguém
de um determinado pecado
através do púlpito da igreja,
mais uma vez, estamos tentando ocupar o lugar do Espírito Santo. Problemas individuais precisam ser tratados
individualmente. O púlpito da
igreja é para a pregação e o
ensino geral da Palavra de
Deus. O Espírito Santo tem o
poder para usar a nossa pregação e falar com determinadas pessoas, mas, quando
somos nós que falamos, as
pessoas saem feridas. Cada
sermão precisa ser resultado
de nossa devoção, comunhão
e estudo da Palavra de Deus.
COMUNICAÇÃO:
A
soma do que dizemos e como
dizemos revela o que estamos
pensando sobre as pessoas.
No capítulo quatro de Efésios,

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

Paulo mostra que a comunicação é a chave do sucesso
no lar, na igreja ou em qualquer lugar. É fácil praticar o
monólogo quando estamos
em liderança, mas a verdadeira comunicação é um diálogo.
Precisamos ouvir, pessoalmente, da outra parte o porquê, quando, onde e como
antes de fazermos qualquer
tipo de julgamento. Através do
diálogo, vamos descobrir meios para ajudar pessoas a resolver os seus problemas (Ef.
4:29). A boa comunicação exige dois bons ouvintes.
RESPONSABILIDADE:
Finalmente, cada pessoa é
responsável por sua própria
transformação. A liderança da
igreja pode melhorar a sua
atitude, mas não pode garantir a melhora na vida de outros irmãos. Os problemas
surgem dentro de casa e, geralmente, precisam ser resolvidos internamente antes que
a solução chegue à igreja.
Todavia, a liderança pode ajudar. Como? Tratando individualmente os problemas que
precisam ser tratados, com
paciência e perseverança.
Em suma: A liderança precisa perguntar para cada membro do corpo local: O que
você irá fazer a respeito
do seu problema?
“ Não havendo bois o
estábulo fica limpo, mas
pela força do boi há abundância de colheita ” (Provérbios 14:4).
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“O Crente Legal”
Continuação da página 8

1

Intimidade Conjugal
I

ntimidade não é
Simplesmente ...
- Dormir na mesma cama.
- Estar casado há 10, 20, 30 anos...
- Morar debaixo do mesmo teto.
- Dividir as despesas.
- Dividir o mesmo cobertor.
- Desnudar-se fisicamente.
- Manter relações sexuais duas, três vezes ou mais
por semana.
- Comentar eventos e informações.
- Assistir a filmes juntos.
- Criar os filhos juntos.
- Viver monogamicamente anos a fio.
- Fazer tarefas de casa para o outro.
- Manter as aparências diante dos parentes.
Intimidade é...
- Compartilhar sonhos.
- Falar das frustrações.
- Desabafar com liberdade.
- Falar o que precisa sem ferir o caráter do outro.
- Captar uma informação dada pelo olhar.
- Ser ombro na hora da dor.
- Ser voz na hora do incentivo.
- Ter pés velozes para aliviar o parceiro.
- Cativar como hábito natural.
- Antecipar e suprir a alegria do outro.
- Andar de mãos dadas e deixar falar a voz do coração.
- Conexão de duas vidas e não apenas dos genitais.
- Falar sem pensar, sem ter medo de rejeição.
- Disposição para perdoar
- Olhar nos olhos e perceber o não dito, o que está
por trás das palavras.
- Valorizar a perspectiva do outro apesar das diferenças.
- Ser verdadeiro em tudo.
- Buscar em Deus forças para continuar.
- Proteger e Promover o seu Amor.
- Perseverar no foco: Amar na saúde e na doença,
na pobreza e na riqueza, nos bons e nos maus momentos...
Bacharel em Teologia e Letras,
* O autor épastor
em São Paulo-SP

. Vida sem compromisso. Pouco ou nenhum
interesse pela vida espiritual.
Não cultiva relacionamento
com Cristo. Nada de Bíblia.
Igreja? De“caju em caju” e
olhe lá. É o tipo que aparece
em assembléias quando o
assunto é um pesar à igreja.
Lá está ele para ficar por dentro de resultados negativos,
infelizes tropeços e etc. Criticar. Ávido para ser um portador de “péssimas novas”.
Sendo um “mente aberta”
vê a igreja como uma entidade que “parou no tempo”. Alega que em pleno século 21 a
igreja não se modernizou. Se
depender dele é preciso uma
nova Bíblia sem determinados princípios e ordens de
santificação. É um simpatizante das teses de Dan Brown
que expôs em “O Código Da
Vinci” um
cristianismo
gnóstico que “proíbe proibir”.
O “crente legal” vive de
modo ilegal diante de Deus.
E o pior é que não se define.
Nem para frente e nem para
trás. É morno. Não se dá conta que pode, de uma hora para
outra, ser “quebrantado sem

que haja cura”(Pv.29:1). É o
tipo de vida que caminha para
“ser vomitado”(Ap.3:15,16) e
não ta nem aí.
Se o crente à moda antiga
é um tipo em extinção (Sl 12:1),
o “legal” é profetizado como
em evolução nos tempos de
apostasia. Judas, irmão do
Senhor, vaticinou o surgimento
dos mesmos (Jd, 4).
2. A igreja ideal para o “legal”. É claro que deve ser uma
“igreja legal”. Cultos movimentados com música mundana.
O som agitado da “batera” fazendo a “galera” balançar. Casais de namorados se abraçando no “cultão” e, como escreveu certo pastor, “agindo
como se estivessem noutro
lugar, deitam a cabeça no
ombro um do outro.É como se
fosse uma reunião social, não
há respeito e nem reverência”.
Para o “crente legal” a “igreja legal” deve oferecer em lugar de culto um show. Espetáculos animados com bandas
modernas, coreografias com
jovens sensuais e, à frente de
tudo, um “pastor legal”. Um
“showman”. Aí sim, o“crente
legal” está “numa boa”, na igre-

*

rimeiro (1.1-6). A vítima
do anti-semitismo. Israel
tem sido e sempre será a vítima e
não todos os povos semitas que
incluem os povos árabes. Desde
quando a nação foi formada pelo
Eterno através de seu servo
Abraão (Isaias 43:1), ela tem sofrido com o anti-semitismo. Havia
vários povos e nações no Egito
(Ex. 12:38), mas Israel foi quem
sofreu com as hostilidades. Há
inúmeras nações no mundo, mas
Israel é que tem sofrido.
Segundo (1.1). O lugar do
anti-semitismo. Israel estava no
Egito fora de sua terra. O território prometido a Abraão (Gn. 15:18)
era sinônimo de segurança para
a nação, fora dela estariam a mercê dos inimigos e às perseguições
(Dt. 28:64-67). Israel está espalhado pelo mundo inteiro, e por
onde foi espalhado tem sofrido
com o anti-semitismo, principalmente nos paises onde há maioria
muçulmana, pois este movimento
se dá fora da Terra de Israel
(Canaã). Até mesmo no Brasil que
é um país “livre” Israel tem sido
hostilizado e perseguido. Por
exemplo, uma sinagoga localizada na região central da cidade de
Campinas no interior de São Paulo
foi atacada e incendiada recentemente, após o conflito entre Israel
e o grupo terrorista Hezbollá.
Terceiro (1.7). A causa do
anti-semitismo. Os israelitas são
hostilizados por aquilo que são,
por aquilo que possuem e conquistam. Os egípcios se sentiram ameaçados pelos israelitas por causa
do seu progresso e crescimento
e assim passaram a maltratá-los.
Quarto (1.8-10). Um líder incitando o anti-semitismo. Faraó in-

*

citou os egípcios a hostilizarem os
israelitas. Hamã incitou o rei
Assuero para exterminar os judeus (Et. 3:7-15). O Senhor Jesus quando criança enfrentou o
anti-semitismo no tempo do líder
Herodes que incitou seus servos
a matarem os bebês judeus (Mt.
2:16-18). Hitler, Arafat e Saddam
Hussein fizeram isso no passado, o presidente do Irã juntamente
com outros lideres árabes e outros líderes anti-semitas têm feito
isso no presente. O líder da nossa nação, ou seja, nosso atual presidente, não se declarou um antisemita como o presidente do Irã
tem se declarado, mas suas atitudes têm mostrado que ele é um
simpatizante daqueles que
hostilizam o povo judeu e tem se
manifestado a favor deles, por
exemplo: na cúpula árabe que
houve em Brasília em maio de
2005, apoiou os árabes e disse
palavras ásperas contra Israel;
diante do conflito entre Israel e o
grupo terrorista Hezbollá, mandou
uma carta para o Secretário Geral
da ONU condenando os atos de
Israel. No passado tivemos outros
lideres em nossa nação que se
simpatizavam com os antisemitas, por exemplo: em 1975 o
Brasil reconheceu a Organização
Libertação Palestina (OLP), pela
resolução da ONU e disse que o
Sionismo (movimento que visa levar os judeus de volta à Terra Prometida) é racismo. Getúlio Vargas,
se omitiu em acolher inúmeras crianças judias que fugiam da guerra e as poucas que entraram no
país, eram perseguidas nas escolas. Oremos para que não tenhamos um líder, em nossa nação
que possa incitar o povo a

de samba gospel, sexo entre
solteiros e etc. É esta a infeliz
e diabólica visão do “crente
legal e pós-modernista”.
Caso não aconteça um
arrependimento genuíno na
vida de tais pessoas, certamente ouvirão a dolorosa sentença que está registrada em
Judas 15,16.
A porta da graça ainda está
aberta. Sabemos que pode
acontecer um avivamento local,
ou seja, determinadas igrejas
podem experimentar a bênção
de um bíblico “mover do Espírito”. É fruto da misericórdia de
um Deus que quer ver os seus
filhos “ajuntados sob as suas
asas de santidade”.
E surgindo o bíblico avivamento muitos dos“crentes
legais”(se forem carnais) serão tocados, quebrantados e
transformados. Caso contrário, não é avivamento de que
precisam, é de conversão.
Em lugar da “mente legal”
surgirá a “mente de Cristo”; e
no lugar da religiosidade o
desejo de “andar como Jesus
andou”. É tempo de juízo.
Chegou o tempo de diferenciar o trigo do joio.

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

Chilenos Contra a União Homossexual
A

Confederação de
Igrejas Evangélicas
Fundamentalistas do Chile
(CIEF), realizou uma grande
concentração com a presença de milhares de pessoas no
dia 23 de outubro próximo
passado na Plaza de Armas
de Santiago de Chile.
O culto prestado ao Senhor ao ar livre serviu como
denúncia pública contra o projeto de lei que foi enviado ao
Parlamento solicitando apro-

vação para a união civil entre
pessoas do mesmo sexo.
Desde 2003 as “minorias”
homossexuais e lésbicas lutam na justiça através de grande lobby tentando aprovar a lei.
Assim, o povo evangélico chileno, decidiu manifestar-se
publicamente contra o projeto desde o governo do presidente Ricardo Lagos e agora
de Michelle Bachelet.
A CIEF, através de orações
e palavras aos presentes,

Anti-semitismo
P

ja que “não foi atropelada pela
história e nem tem cheiro de
naftalina”. Nada de pecado ou
inferno. Assuntos ultrapassados. A “mensagem legal” é um
incentivo à prosperidade, viver
bem com a vida secular e não
condenar nada. Viver sem os
preceitos bíblicos.
A verdade é que este tipo
vai cada vez mais ganhando
espaço. São inimigos da sã
doutrina. E o pior é que, em
muitos casos, não querem
sair do nosso meio. É o grande perigo. São verdadeiros
“homens e mulheres bombas”. Tramam as ocultas.
Abraçam o pastor, mas o punhal está pronto. É só acontecer um momento de vacilo
e...o golpe é febril. Na alma.
Detonam tudo para solaparem os valores da sã doutrina. São adversativos à
santificação. É um assunto
que ficou nos séculos passados. Hoje, o Cristo da cruz
dolorosa e da coroa de espinho, é um “cara legal” e não
vê problema algum na inversão de valores. Apóia qualquer tipo de roupa, música,
manifestação corporal, roda

hostilizar o povo judeu.
Quinto (1.11-14) Os antisemitas. Os egípcios passaram
a maltratar e hostilizar os israelitas.
Os anti-semitas estão em todos
os lugares inclusive em nosso
país. Podemos ver o antisemitismo em vários setores: no
cinema (o ator e diretor Mel
Gibson, disse que o judeu é o culpado de todo o problema do mundo); na escola (alguns professores de história da USP organizaram um protesto antiisraelenses
em agosto deste ano); na TV aberta (o apresentador Gilberto Barros da TV Bandeirantes disse: “os
judeus são assassinos, mercenários e bestas humanas” e chegou até ao absurdo de chamar os
terroristas do Hezbollá de amigos
e companheiros); no trabalho; nas
ruas; no cenário internacional; na
mídia; etc. Os egípcios odiaram os
judeus, mas se beneficiaram com
tudo que os judeus fizeram. Os
anti-semitas que estão espalhados pelo mundo odeiam os judeus,
mas se beneficiam com sua herança, pois eles criaram: o tratamento da tuberculose; vacina
contra Poliomielite; anestesia que
elimina a dor na hora da cirurgia;
ciência da odontologia; cirurgia
que faz extração do calculo renal; motor à gasolina; etc. Muitos
são anti-semitas, mas na verdade
nem sabem porque são, mas são
porque foram influenciados por alguém ou por algum líder.
Sexto (1.15,16) Destacamos
que o anti-semitismo
é
degenerativo. No começo os
egípcios estavam apenas maltratando, mas depois tentaram matar
os judeus recém nascidos. Com
Hitler no poder, muitos judeus fo-

ram discriminados, ofendidos, rejeitados, encerrados em guetos e
em campos de concentração e por
fim muitos foram mortos,
totalizando seis milhões de judeus
mortos.
Sétimo (1.17-19). Os próIsrael. As parteiras egípcias temeram o Eterno Deus de Israel e
protegeram os meninos israelitas.
Sabemos que são poucos, mas
há aqueles que apóiam os judeus
em todo o mundo, tanto nações
como indivíduos, por exemplo:
EUA, Inglaterra, Austrália, etc. No
sexagésimo aniversário da Fisesp
(Federação Israelita do Estado de
São Paulo), o atual governador de
São Paulo Cláudio Lembo disse
em discurso: “O Eterno nunca
abandonou o povo judeu.
Não vai ser agora que ele
abandonará. Os senhores têm
o direito de preservar seus
valores, sua cultura específica. Os judeus que chegaram
aqui antes de Cabral têm nos
ensinado a manter um ideal.
Aprendemos seus costumes
com nossas mães. Que os judeus de São Paulo continuem
nos oferecendo esta sabedoria milenar do Livro dos livros. Vocês judeus merecem
todo o respeito pelo muito que
contribuíram ao Brasil nesses
500 anos”. Na Segunda Grande
Guerra, o empresário alemão Oscar Schindler salvou muitos judeus. No período denominado Tribulação haverá também os que
apoiarão e salvarão muitos judeus
(Mt. 25:34-40). No decorrer da história muitos pastores e cristãos
bíblicos apoiaram e tem apoiado
Israel. Em Jerusalém existe um lugar chamado Jardim dos Justos,

denunciou o pecado homossexual respaldada plenamente na soberania de Deus (Romanos 1:26). A denúncia estendeu-se contra os poderes
públicos que dão respaldo
aos movimentos pró-homossexuais.
Em repúdio às manifestações dos crentes, um grupo
de 15 a 20 representantes do
MUMS - “Movimiento Unificado de Minorias Sexuales” e da
CUDS- “Coordinadora Univer-

sitária por la Diversidade Sexual”, queimaram um exemplar da Bíblia em praça pública.
O crente fundamentalista
que ama a Palavra de Deus
deve aborrecer o pecado e
amar o pecador que é alvo do
amor de Deus. Não é uma
questão de discriminação,
mas de pregação contra o
pecado que é, aberta e profundamente, condenado na
Bíblia.

Continuação da página 1
onde se plantou uma árvore para
cada pessoa que durante o
Holocausto salvou da perseguição
nazista ao menos um judeu.
Oitavo (1.20,21). Destacamos
que há uma bênção para os que
são pró-Israel. O Eterno abençoou as parteiras estabelecendo-lhes casas. Em Gênesis 12:3
há uma promessa de bênção
para aqueles que abençoam o
povo de Israel e também há uma
promessa de maldição para
aqueles que amaldiçoam. O Brasil foi muito abençoado quando
deu seu voto Minerva através de
Osvaldo Aranha para que Israel
se tornasse Estado, mas hoje
tem enfrentado grandes crises
por se opor a Israel. Em 1990
Saddam Hussein comprometeuse a ajudar e garantir a “Libertação da Palestina”, tendo dito à
Yasser Arafat: “posso ver o
dia quando eu e você, de
mãos dadas, estaremos marchando vitoriosos na Palestina”. E o líder da OLP respondeu, entusiasmado, dizendo a
Saddam: “Entraremos em Jerusalém, vitoriosos, e elevaremos nossa bandeira sobre
as muralhas. Você entrará
comigo, montado em seu cavalo branco”. Agora, onde está
Arafat e quem é Saddam Hussein
hoje? Arafat já não se encontra
entre os vivos e Saddam foi deposto do seu posto de ditador. O
Eterno disse em Zacarias 2:8:
“Aquele que toca em vós toca
na menina dos meus olhos ”;
e no capitulo 12:8,9 “Naquele
dia o Senhor protegerá os
habitantes de Jerusalém...e
acontecerá naquele dia, que
procurarei destruir todas as

nações que vierem contra Jerusalém ”. Oremos para que
nossa nação possa abençoar o
povo de Israel para que possamos receber as bênçãos e não
as maldições do Eterno.
Em nono e último lugar,
no capitulo 12:13 destacamos
que o povo judeu é preservado
em meio ao anti-semitismo. O
Senhor usou Moisés para livrar
o povo de Israel do Egito da casa
da servidão. Deus sempre preservou e sempre preservará seu
povo (Jr. 31:35-37). O Eterno fez
uma aliança eterna com seus
servos Abraão, Isaque, Jacó e
com os 12 patriarcas – filhos de
Jacó. Israel é uma nação eterna.
Nada nem ninguém poderão exterminar o povo judeu. Israel é
um testemunho da fidelidade do
Eterno.
Será que o anti-semitismo
que começou no antigo Egito e
permeia até os nossos dias,
terá um fim um dia? Sim. Mas
quando? Quando o Senhor Jesus, o Messias de Israel e Salvador do mundo voltar e implantar seu Reino aqui na Terra tendo a cidade de Jerusalém como
sua sede (Zacarias 8:22,23.
Enquanto o Messias não volta,
nós como cristãos bíblicos, devemos defender o direito de Israel e abençoá-lo tanto espiritualmente conforme o salmista
diz em Salmos 122:6 “ Orai pela
paz de Jerusalém ...” ou materialmente conforme o apóstolo
Paulo diz em aos Romanos
15:26,27. “Por amor de Sião
não me calarei, e por amor
de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça...” (Is.62:1).

O autor é pastor do Templo Batista em Vila São José e um dos representantes do Grupo Amigos de Sião – Associação Internacional de Missões aos Israelitas
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Ordenação Pastoral
C

“Uma Igreja Unida em
Cristo Aprende a Glorificar
a Deus em Tudo”
(Uma reflexão em 1 Coríntios)

om a presença dos
pastores
P edro
Evaristo, Wagner Amaral,
Josias, Tomé, Marcelo,
Augusto, Antonio Carlos,
Paulo César, Edivaldo,
Fausto, e diversos diáconos
e irmãos da Primeira Igreja
Batista Regular de Campinas SP, realizou-se no dia 14
de outubro de 2006, o concílio de examinação e ordenação pastoral do irmão
Luciano Martins.
Pr Luciano, que é casado com Guaianaí e tem dois

O

padrão de medida para o comportamento adequado
dos cristãos está em glorificar (agradar) a Deus acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios,
levanta questões sobre: Como o cristão deve proceder? Como
deve lidar com os gostos e desejos diferentes entre os salvos? Como agir?
Este debate inicia afirmando que a liberdade cristã termina onde começa a dúvida do irmão mais fraco (cap. 8). Segue elevando que a causa de Cristo causa constantes renúncias (cap.9). E encerra dizendo que glorificar a Deus está
acima dos interesses pessoais do cristão (cap. 10). Nos primeiros versículos do capítulo 10 a ênfase está nas providências de Deus como um recurso espiritual para o progresso
do cristão, que traz gloria para o nome do Senhor. A partir do
verso 14 até o capítulo 11 verso 1, podemos encontrar a deliberação a respeito das formas como Deus é glorificado.
Primeiro, QUANDO GLORIFICAMOS A DEUS MANTEMOS
ÍNTEGRA NOSSA RELAÇÃO COMO ADORADORES (14-22).
A ordem é: “Fujam da idolatria!”. E continua: mantenham-se
unidos a Cristo; não se contaminem com sacrifícios demoníacos; antes evitam qualquer festa pagã. A idolatria foi o
grande pecado de Israel. E Paulo relaciona este pecado
aos demônios não têm como possuir um salvo, porém, isso
não lhe dá o direito de fazer qualquer coisa em relação a
esses tipos de festas.
Aqueles que adoram a Deus não podem dividir essa
reverência com outros ídolos. Adorar a ídolos não significa
simplesmente ter uma imagem de escultura, mas principalmente colocar algo ou alguém acima de Deus na sua
própria vida. Quando adoramos a Deus de coração não temos espaço para outros ídolos. Responda: Quem são seus
ídolos? A quem tem adorado além de Deus? Quais são os
ídolos que tem alimentado dentro de seu coração?
Segundo, QUANDO GLORIFICAMOS A DEUS AMAMOS O
PRÓXIMO EM DETRIMENTO DE NOSSA PRÓPRIA VONTADE
(23-11.1). Deus não tira a liberdade do cristão, mas lhe dá
conselhos de como deve usa-la. “Quando um cristão aprende a agradar a Deus em tudo o que faz, então está pronto
para usar sua liberdade sem que seja prejudicado!” Deus
recebe glória quando o cristão ama a Ele e ao seu próximo
mais do que a si mesmo.
Neste trecho bíblico encontramos: um princípio eterno
(23-24); uma sabedoria em como praticar o princípio (2530); um resumo de todo o parágrafo –8.1-11.1 (31-32); e
uma repetição do propósito em glorificar a Deus (33.11-1).
O princípio não é visto na quantidade de coisas que podemos fazer sem que nossa consciência nos acuse, mas sim
na maneira como usamos nossa liberdade para agradar a
Deus e abençoar a vida do próximo.
Algumas perguntas rondam nossa mente: Será que o
mundo já não está cheio de egoísmo, onde pessoas pensam somente em si mesmas? Ou será que este egoísmo
não tem destruído o suficiente, até mesmo a igreja? Uma
poesia sobre o Mar Morto, no Oriente Médio, nos ajuda a
entender o perigo da individualidade e egoísmo que militam
contra a glorificação a Deus.
“Olhei o mar, e estava morto, Embora as neves lá do
Hermom e o bom Jordão lhe dessem do alimento o seu
conforto. Por que tal sorte assim? Veio então a resposta:
‘Ah, quanto mais recebe, mais este mar guarda! Aos afluentes seus a morte ali aguarda. Pois esse mar recebe mas
não dá, oh não!’ Ó Mar Morto! Ensina-me bem claro. Que
apego egoísta nos destrói assim! Senhor, que eu dê por Ti
mesmo o mais caro; E pra que o faça, vem viver em mim”.
O Mar Morto tem este nome porque é alimentado diariamente, mas nunca distribui suas águas a ninguém. Sua
individualidade o matou!
Querido irmão, Deus não te impede de comer, beber e
desfrutar sua vida. Ele quer, no entanto, que tudo o que faça,
você o faça para Sua Glória, visando abençoar seu próximo.
E quando te faltar exemplos, lembre-se do apóstolo Paulo e
de suas palavras nos capítulos 9 e 10 desta epístola.
Que Deus nos abençoe!
em S.J. dos Campos-SP, mestrando em NT.
* Pastor
Diretor acadêmico do Seminário Teológico Emaús

filhos, Luciano Filho (5) e
Lorena de um ano e meio, é
Bacharel em Teologia pelo
Instituto Bíblico Maranata de
Marilândia do Sul PR e está
cursando o Mestrado no Seminário Batista Regular de
São Paulo.
A Primeira Igreja Batista
Regular de Campinas, foi organizada em 1954 pelos missionários norte-americanos
Donald Judson e Melburne
Guthbert. Pastor Luciano está
na liderança da igreja há cerca de seus anos.

Pr Luciano - foto momento da imposição de mãos

A Rede Globo e o Ocultismo
“Entre ti não se achará quem... consulte os mortos”.
(Dt 18:10,11)

D

eus sempre proibiu a
consulta aos mortos.
Motivo: os mortos não podem
se comunicar com os vivos.
Mas, desde a minha primeira infância tenho ouvido histórias e mais histórias de
pessoas que se comunicavam com os seus entes queridos já falecidos.
A questão é esta: onde
está a verdade? Se a Bíblia
diz que não se pode comunicar com os mortos, com
quem estas pessoas estão
se comunicando? Quem são
os espíritos com quem as
pessoas se comunicam?
Sem sombra de dúvida, com
espíritos demoníacos!
É interessante observar
como as origens religiosas
dos brasileiros estão intimamente vinculadas à consulta
aos mortos. Tanto o catolicismo, com a idéia de
canonização de santos mor-

tos, como o kardecismo com
o reencarnacionismo se
igualam nesta prática. Além
disso, os demais ramos de
espiritualidade, tanto do
chamado baixo espiritismo,
como das seitas e religiões
orientais, há uma total abertura reencarnacio-nista e de
consulta aos mortos.
A Rede Globo de Televisão, ocultista em sua essência, em nenhum momento
esconde sua opção preferencial pelo espiritismo e
pelo catolicismo. Evangélico
na Rede Globo, só se for para
deboche ou para notícias
negativas. Desde suas origens, percebe-se o envolvimento com o ocultismo em
sua programação, principalmente nas novelas.
Atualmente as três novelas exibidas pela TV Globo
têm espíritos de mortos se
manifestando: O Profeta,

Páginas da Vida e Cobras &
Lagartos. Desde 1975, com
a novelista Ivani Ribeiro, a
Globo passou a exibir ocultismo nas suas novelas. O
tema ganhou destaque e
sempre dá Ibope, devido,
exatamente, às raízes
ocultistas das religiões que
predominam nas crenças
dos brasileiros.
O espiritismo é a
mais antiga forma de
Satanás se manifestar
aos homens. A primeira
sessão espírita aconteceu em Gênesis 3:1,
quando Satanás falou
através da serpente que
serviu como “médium”
ou canal.
O reavivamento do moderno espiritismo data do
ano 1847 quando os irmãos
Fox, nos EUA entraram em
contato com entidades espirituais. O movimento foi para

a Inglaterra e de lá se espalhou pelo continente europeu. Na França, esse movimento encontrou o seu compilador, Leon Hippolyte
Dénizard Rivail, que adotou
o pseudônimo de Allan
Kardec. Escreveu o Evangelho Segundo o Espiritismo e
a partir de 1861 diversas outras obras que até hoje são
verdadeiros manuais da religião.
Não é o nosso propósito
aqui, discutir detalhadamente o espiritismo em
suas muitas formas. Queremos apenas alertar o nosso povo a respeito do perigo da cumplicidade com as
trevas.
A consulta aos mortos,
seja para rezas, orações, ou
quaisquer formas de investigação, expõem a pessoa ao
ocultismo e abre as portas
para o demonismo.

Utilidade Pública “A Igreja Que Vai Longe”
C

onstantemente somos consultados sobre a possibilidade de internamento de dependentes químicos.
Com o apoio do Pr Josias Navarro Neto estamos
disponibilizando aqui, mais uma vez, uma relação de entidades que se propõem a trabalhar nesta área.
ACRER
Embu Guaçu SP
(11) 4182-1677
Pr Gasparino Alves
Casa de Recuperação Sol da Liberdade
Sorocaba SP
Pr José (15) 3267-630
Juventude para Cristo
Arujá SP
Dimas (11) 4653-4045
Lar “Servidas”
Arujá SP
Alexandre Bezerra
(11) 9374-7876
Desafio Jovem Peniel
Piracara SP
(11) 4036-7180
Para maiores informações:
Pr Josias N. Neto (11) 6952-6592 Igreja/ cel (11) 9141-2254
Residência: (11) 6991-2776
e-mail: josias.Navarro@uol.com.br
prjosiasnneto3@hotmail.com.br
Pr Josias N. Neto
Rua Maria Dalcia Dores, 126
Parque Casa das Pedras - 02.351-040-São Paulo SP

O

trabalho da Igreja
Batista Regular da Fé teve
início em 1975. A sua história confunde-se com o ministério do Pr
Rinaldo Bezerra da Silva que assumiu o trabalho em março de 1977
com apenas seis membros para
chegar, nestes 31 anos, aos atuais
1450 membros espalhados em 5
endereços de Mossoró RN e um em
Capuí CE, com uma equipe ministerial formada por 12 pastores.
Pr Rinaldo
A Igreja mantém uma grande diversidade de ministérios específicos com capacidade de envolver todos os seus membros 24 horas por dia, sete dias por
semana. São ministérios no templo e nas casas envolvendo
adoração, comunhão e evangelização.
Nos dias 24 a 27 de agosto a Igreja comemorou seu trigésimo primeiro aniversário com uma série de pregações pelos
pastores: Jailson Martins, José Gildo, Alex Gadelha e Rinaldo
Bezerra. O tema das conferências foi “O Deus que não pode
mentir prometeu...”

Folhetos
Evangelísticos
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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Instituto de Apoio ao Menor Peniel

Pr Antônio
M. Pupin

Sete Pães para
uma Multidão
E

Diretoria do IAMP

N

este mês de novem
bro de 2006, irmãos
do Templo Batista Jerusalém em Camaçari BA deram
início à legalização do Instituto de Apoio ao Menor
Peniel (IAMP), uma entidade civil de fins não econômicos, com sede no
loteamento Fazenda Malícia, Vila de Abrantes,
Camaçari BA.

Entre os objetivos do
IAMP, destacam-se a assistência sócio-educacional,
técnica, cultural e financeira
a alunos carentes regularmente matriculados em instituições de ensino, realização de pesquisas, conferências, seminários, cursos e
publicações de jornais,
apostilas e demais materiais educativos.

Conselho Fiscal do IAMP
O IAMP é formado por associados e administrado por
uma diretoria eleita pela Assembléia Geral. A primeira
diretoria ficou assim constituída: Presidente: Alberto
Sousa Fonseca; Vice-Presidente, Pr Tomé Lopes dos
Santos; Secretárias: Cristiane Pereira Nascimento Santos e Rebeca Sória dos Santos Tibúrcio; Tesoureiros:

Roseli Gomes da Silva e Lúcia Helena Sória dos Santos.
Além da diretoria, foi
eleito o Conselho Fiscal:
C l i méri o Muni z dos Santos, Elenilton José dos
Santos, Antonio Moreira
Santana Suplentes: Leandro Ramos Santana,
Maicon
Adone
Alves
Tibúrcio e Wilson Ramos
Santana.

A Terra “Geme”
I

nformações que nos
chegam de Genebra,
dão conta de que o homem
está consumindo 25% mais
recursos naturais a cada ano
do que o planeta é capaz de
repor.
Levando em conta o crescimento populacional, a evolução tecnológica e o desenvolvimento econômico, até
2050 a humanidade estará
consumindo mais que o dobro da capacidade da Terra.

Ou seja: seriam necessários
mais de dois planetas para
suprir tal demanda, segundo
relatório “Planeta Vivo 2006”,
do Fundo Mundial para a Natureza (WWF).
Se a tendência não for controlada imediatamente, em
2050 a humanidade estará consumindo até 220% da capacidade biológica da Terra, o que
levaria o planeta ao colapso.
Há um declínio considerável das espécies animais

pela destruição do seu habitat
natural. Entre 1970 e 2003, as
populações de animais terrestres e aquáticas sofreram
redução de aproximadamente 30%.
O relatório do WWF conclui
que, “essa tendência global
sugere que estamos deteriorando os ecossistemas naturais a um ritmo nunca visto na
história da humanidade”.
Por mais assustador que
possa parecer tal relatório,

não deve surpreender o crente, pois o apóstolo Paulo, logo
no início da era cristã inspirado pelo Espírito Santo declarou que, “a criação geme e
está com dores de parto” (Rm
8:22) devido ao pecado do
homem.
Não olhamos para sinais,
mas o cenário mundial vai a
cada dia sendo montado
como um quebra-cabeça deixando o palco iluminado para
o Anticristo. Maranata!

m Marcos 8:1-9, vemos uma multidão que seguia a
Jesus durante três dias, e que agora passava fome
no meio do deserto. Sentindo grande compaixão, Jesus verifica o que poderia ser servido aos famintos, ao invés de
apenas despedi-los pelos caminhos. No verso 5, encontrase a resposta: havia sete pães. Mas o que era isto diante de
tanta gente no meio do deserto? Para os homens, não havia resposta lógica nem razoável. Mas, nas mãos de Jesus,
aquela multidão inteira seria satisfeita.
Ao deixar a Grande comissão para os seus discípulos,
Jesus desejou fartar a multidão mundial com o Alimento
Celestial. No entanto, continuamos a reagir como aqueles
discípulos, olhando incredulamente para os sete pães do
deserto. O Senhor, no entanto, continua interessado em repetir o milagre da multiplicação, se o permitirmos. Mas,
como seria possível alcançar o mundo para Cristo?
1- Deus providencia a visão. A história registra as muitas vezes que Deus usou um só homem para impactar toda
uma geração. Neemias foi este homem em seus dias. Ele
ouviu sobre o problema do seu povo, começou a orar por
uma solução divina e finalmente foi ao lugar pessoalmente
para conferir a situação. Ali, sozinho diante dos muros e
portões destruídos e queimados de Jerusalém, Deus fez o
coração de Neemias também “queimar”. Deus providenciava a visão no coração de Seu servo. Onde estão os seus
olhos, seu coração e suas orações? Deus continua interessado em providenciar a visão divina em nossos dias.
2- Deus providencia os obreiros. Com um coração quebrantado, Neemias compartilhou a visão divina com outros
e obteve o apoio necessário para a obra que Deus lhe dera.
Em Atos 13, Deus juntou vários bons obreiros numa só
igreja. Por que? Havia um propósito divino. A Igreja de
Antioquia estava sendo preparada para participar de um
grande projeto que instauraria a obra missionária no cenário neotestamentário. Uma vez reunidos e treinados no contexto da igreja, o Espírito Santo separaria os obreiros necessários para a obra. O alvo seria alcançar outras cidades
com o pleno cumprimento da Grande Comissão: pregar o
evangelho, igrejas estabelecidas, obreiros treinados, lideres deixados, os quais continuariam o processo
multiplicador pela história, até chegar aos nossos dias.
Deus providenciou os obreiros de dentro de uma igreja que
tinha visão missionária, de uma igreja simples como as
nossas de hoje. Deus continua chamando os obreiros.
3- Deus providencia os recursos. Nos dias de Elias, em
I Reis 17, Deus usou corvos para trazer pão e carne para o
Seu servo, duas vezes ao dia, além de ter providenciado águas
frescas do Ribeiro de Querite, num tempo de grande seca.
Deus poderia continuar mandando os recursos dos céus
para toda a Sua obra na terra, ou mandar os anjos dos céus
para fazer a obra missionária ou ainda fazer as pedras falarem, o que seria bem mais barato e possivelmente mais
interessante que muitos pregadores. Mas Deus decidiu dar
o privilégio de sustentar a obra missionária ao Seu povo,
através das igrejas locais. A fidelidade de contribuição do
povo de Deus, dando pela fé, através de igrejas locais, coloca os sete pães novamente nas mãos do Senhor, para que
Ele multiplique. Deus continua podendo multiplicar recursos,
quando de fato depositados em Suas mãos. Infelizmente,
tem crente que acha que, quando dá para missões, está
dando para os missionários, e não para Deus. Deus continua poderoso para providenciar os recursos e multiplicá-los.
Ora, se o Senhor estabeleceu uma comissão possível,
providencia a visão, continua providenciando os obreiros, e
continua capaz de multiplicar os recursos, por que não temos alcançado o mundo para Cristo? Certamente, o plano
é perfeito e a providencia divina continua disponível. Onde
você e eu temos falhado? Somos como os sete pães para a
grande multidão faminta que Deus pretende usar, por causa de Sua misericórdia.

*Pastor em S.B. do Campo SP, Bacharel em Letras e Direito
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TELEGRÁFICAS
EMPREGOS
Você está procurando emprego? Humberto
Nery poderá ajudá-lo. Entre no site:
www.vagasnanet.com

Portugal
O Pr Jovito D. Nunes, Missionário da
MBIB em Portugal comunica com alegria a
aprovação de sua filha Daniela para cursar
a Faculdade de Medicina Veterinária da
Universidade Técnica de Lisboa (pública).
O outro filho, Gabriel, já está no terceiro ano
de Economia e Gestão. Contatos com a família Nunes pelo e-mail: cgdjovitonunes@clix.pt

TEOLOGIZANDO
O Pr Wagner Amaral, professor do
SEBARSP, está com seu blog no ar:
http//teologia-zando.blogspot.com
EUA
Pr Joaquim Teixeira e Silva Neto com sua
família estarão nos EUA neste final de ano.
Vão tentar apoio de algumas igrejas
estadunidenses através da Mount Abarim. São
missionários da CBBN/AIMI em Israel.
EMAÚS
No dia 19 de outubro o Seminário Teológico EMAÚS em São José dos Campos SP ofereceu um café para os pastores do Vale do
Paraíba para apresentar a proposta da escola. Diversos pastores compareceram. As matrículas já estão abertas para 2007.
ERRAMOS
A cerimônia de casamento do irmão José
Rosa de Silva com Cléia Moura, em Araraquara
SP, será no dia 11 de novembro e não 14 como
foi noticiado na edição anterior. O pastor oficiante será Genésio Soares Lopes e não
Robert Lee Smith.
MATILDE
Entre em contato com a missionária
Matilde Silva que atua no Projeto IDE de Asas
de
Socorro:
Matilde.silva@asasde
socorro.org.br , telefone (62) 4014-0333.

Três Casamentos
Nestes dois últimos meses de 2006, três ex-alunos do SEMINÁRIO EMAÚS estarão se casando: dia 11 de novembro, na Igreja
Batista Emanuel, em Araraquara SP, José Rosa da Silva (com
Cléia Moura). Dia 18 de novembro, na Igreja Batista Nova Vida,
em Caraguatatuba SP, Walmir Quaresma (com Mary Hensley) e
no dia 9 de dezembro, Paulo Henrique Tavares (com Aline Bueno),
na Igreja Batista Bíblica em Guarulhos SP.

Conferências Missionários
Dias 24 a 26 de novembro de 2006, o Templo Batista de Itapoã,
sob a liderança de Pr Joel Moura Gouveia realizará a Conferência
Missionária Anual tendo como preletor o ex-padre católico, Pr José
Barbosa de Sena Neto, de Fortaleza CE.
39 anos
A I.B.R. em Lajeado, São Paulo SP, sob a liderança do Pr Gláucio
Benedito Farias comemorou 39 anos no dia 22 de outubro. O
pregador convidado foi o Pr Joseph Arthur, da Igreja Batista Boas
Novas em Piraporinha, Diadema SP.

Amigos de Sião
O Pr Alexandre B. Dutra, missionário que atua na evangelização
dos judeus na grande São Paulo esteve no canal RIT/TV no programa “Vejam Só” debatendo sobre a guerra entre Israel e o
Hezbollah. Em diversas oportunidades Pr Dutra tem sido entrevistado, na TV, o que abre muitas portas para a evangelização.
Contatos: (11) 5543-4122, 5543-4527, 5058-9827 e 9742-8607.

Dois Novos Pastores
Dois novos pastores estão sendo consagrados na Bahia neste final de ano. Dia 28 de outubro aconteceu o concílio examinatório
do irmão Elísio Luciano Brito, formado pelo Seminário Batista
Regular da Bahia e lidera a Igreja Batista Príncipe da Paz em
Salvador BA, sob a supervisão do Pr Ronald E. Collins. Dia 2 de
dezembro ocorrerá o concílio de João Batista Araújo, formado pelo
Instituto Batista Bíblico da Bahia e lidera a Igreja Batista Monte
Gerisim em Camaçari BA.

Projeto Jaboticabal
Ordenação
A Igreja Batista Bíblica em Valparaiso, Santo André SP, em assembléia realizada no dia 7 de outubro de 2006, convocou o Concílio de Pastores para examinar o candidato ao pastorado, Paulo
Guedes Soares para o dia 17 de novembro de 2006. O exame
será a partir das 13h30, logo após um almoço realizado às 12
horas. Em caso de aprovação, a ordenação acontecerá às 20 horas do mesmo dia. Paulo Guedes é membro da igreja há 12 anos
e está na liderança da mesma desde o dia 24 de julho de 2005.

PASTORES
Dia 11 de novembro acontece a reunião de
pastores e obreiros da JUBBESP no Templo
Batista de Cajuru sob a liderança do Pr. Mário
Baio. Início às 10 horas.

PAUDALHO PE
Os missionários Juarez Araújo Peixoto e
Musa de Carvalho, atuando junto à MNTB em
Paudalho PE contam com as orações de todos pela definição ministerial para o futuro.

24 anos
O T.B.B. em São José dos Campos SP, sob a liderança do Pr
Roberto C. Brito comemorou 24 anos realizando uma programação especial nos dias 21 e 22 de outubro. O preletor foi o Pr Ari
Nogueira. No dia 21 aconteceu a apresentação especial do Coro
do CETEVAP.

Mais um casamento
No dia 5 de novembro, na Primeira Igreja Batista Bíblica em
Cidade Ademar, São Paulo SP, os jovens Sérgio Barbosa e
Cleoneide Silva estarão se unindo em matrimônio. O Sérgio também será aluno do AMAÚS, pois estará iniciando a
complementação do Bacharelado em Teologia em 2007.

PROJETO LUZ
Se você leu a matéria sobre o Projeto Luz
na edição anterior do Jornal de Apoio e ainda
não entrou em contato com o Rogério e a
Paula, ligue agora: (35) 3425-8787, 8404-7388
e 8404-6325.

MISSÕES
A I.B. Boas Novas em Sales Oliveira SP realizou conferências missionárias para renovação da Promessa de Fé para Missões. O
preletor foi o Pr. João Azevedo Saraiva da Igreja Batista D. Pedro I, Manaus AM, fundador da
igreja em Sales Oliveira.

Levantando sustento
Missionários da AMI que estão visitando igrejas e levantando
sustento: Pr Nilson (11) 3436-5959, Pr João Luis (54) 9966-0662, Pr
Daniel (16) 3204-3340, Pr Almir (16) 3662-6924, Pr Armando (16)
3171-3298, Pr Carlos (16) 3761-0749, Pr Fernando (16) 3979-6105,
Pr Inácio (91) 9611-2503, Pr Josué (18) 3916-3463, Pr Wanderley prvanderley@gmail.com, Pr Ruy ruydomessias@hotmail.com

O missionário, Pr Daniel Sousa, mesmo na fase de divulgação do projeto para levantar o sustento, já tem realizado reuniões
e discipulados em Jaboticabal. Na foto, 15 pessoas que participaram de uma das reuniões. Outras 7 pessoas que estão sendo
contatadas não puderam estar presente no dia da foto.
Conferências
Nos dias 7 a 10 de setembro último foram realizadas conferências bíblicas na Igreja Batista Bíblica Betel em Taubaté SP. Os
preletores foram: Pr Paulo, da PIB de Taubaté e Pr Esdras da IBB
em Santa Branca SP.

Documentário
O Templo Batista
em Vila São José,
São Paulo SP, com
apoio do grupo “Amigos de Sião” estará
apresentando em
sua sede, no dia 2 de
dezembro de 2006,
às 19h30, o filme
“Obsessão – A Guerra do Islã Contra o
Ocidente”. Trata-se
de um importante
documentário de interesse para pastores, líderes, seminaristas
e membros das igrejas. Após a exibição do filme será oferecido
um lanche em uma recepção aos presentes. Local: Rua Acácio
Fontoura, 800 – Vila São José, Santo Amaro, São Paulo, capital.
Entrada franca. Para maiores informações use o e-mail:
templo.batista@terra.com.br, telefone (11) 5924-6670.

Dicas de Leitura
EU, UM
MISSIONÁRIO?
Antonia Leonora
Van Der Meer
Editora Ultimato
ABU Editora
www.ultimato.com.br
www.abub.org.br/
editora
Este livro conta a
história da autora,
uma mulher que
levou o seu chamado missionário a
sério até as últimas conseqüências.

LUTANDO
COM DEUS
Steve Bierly
Editora Vida
www.editoravida.com.br

Este livro, nos
seus dez capítulos, leva-nos a um
sério aprendizado
sobre como agarrar-nos ao Senhor
em
situações
aflitivas. O autor,
por ser pastor, se
dirige às ovelhas.

A DIVINDADE
DE CRISTO
L R. Shelton Jr
Editora Fiel
Neste pequeno
livro, o autor
mostra
em
seus grandiosas
mensagens, a divindade de Jesus de
Nazaré e o significado dessa
verdade
em
nossas vidas.

DOZE HOMENS
COMUNS
John MacArthur Jr
Editora Cultura
Cristã
www.cep.org.br
Nunca foram eruditos, nem sábios religioso. Era apenas
um grupo de homens rudes. Reflete sobre os 12 apóstolos de Jesus nos
leva ao reconhecimento de que Deus
pode usar pessoas
comuns como nós.

A MULHER
MONTADA NA
BESTA
Dave Hunt
Actual Edições
www.chamada.com.br

DVD de Dave Hunt
sobre a Igreja Católica Romana e os últimos dias. A maioria
das discussões sobre os “tempos finais” se concentra no
vindouro Anticristo,
mas essa é apenas
a metade da história.

TÃO GRANDE
SALVAÇÃO
EBD Adultos
Editora Cristã
Evangélica
www.editoraevangelica.com.br

Esta revista trata de
três doutrinas básicas: homem, pecado e redenção.
Consulte no site da
editora tanto material para todas as
faixas e tárias da
sua Escola Bíblica
Dominical.

A divulgação destas obras não implica em concordância com todos os títulos dos catálogos das respectivas editoras.
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A Apostasia no Final dos Tempos
Continuação da página 1

Deus pode desistir de nós?
“... e me cansaste com as tuas maldades.” Isaías 43: 24 b

M

arcelo era um ado
lescente. Freqüentava a 6a série. Como tantos outros “aborrescentes”
ele não tinha limites. Quebrava todas as regras, ultrapassava a linha de tolerância e me visitava na diretoria
com freqüência. As conversas com os pais não davam
em nada. Que pena! Uma
boa escola, excelente equipe de professores e o Marcelo estava jogando tudo fora.
O caminho mais fácil era dizer: “Fracassamos. Não deram resultado as estratégias usadas com ele.”
O grupo de professores
se reuniu e o Conselho decidiu: “Vamos chamar os
pais e propor transferência“
Assim foi feito, mas ao
conversar com o pai, mais
uma vez, fiquei estarrecida. .
Expus para ele a atitude agressiva do filho, suas desavenças constantes com os colegas, seu desrespeito para
com a autoridade do professor, mas precisei pedir a Deus
sabedoria e controle, para não
recriminar aquele pai ali mesmo .. O que o garoto vinha fazendo era, sem dúvida, o reflexo do tratamento que recebia, das surras que levava, das
marcas que ficavam muito
mais em seu coração e mente do que em seu corpo. Depois de xingar, espezinhar,
maltratar o filho, o pai termina
sua verborragia dizendo: “Decida a senhora o que fazer
com ele. Este é um futuro
marginal. Eu já desisti dele”.
Como é possível que um
pai chegue a ponto de desis-

tir de seu próprio filho, a herança do Senhor?
Sim, eu sei que é possível.
Há professores que desistem
de
seus
alunos
indisciplinados, há patrões
que desistem do empregado
irresponsável, o advogado
pode desistir de seu cliente
mal-humorado e até mesmo
o pai pode desistir de seu filho
rebelde, mas, Glória a Deus, o
Senhor não desiste de nós,
nem nos exclui da sua graça.
Nós caímos e Ele está
pronto a nos erguer, nós pecamos e Ele nos perdoa, nós
falhamos e Ele nos dá mais
uma chance para acertar. O
poeta diz que “somos o que
fazemos, mas somos principalmente, o que fazemos
para mudar o que somos” . E
essa mudança (o poeta provavelmente não sabe) só
acontece na vida do crente
entregue nas mãos de Deus.
“Instruir-te-ei e te ensinarei
o caminho que deves seguir
e, sob as minhas vistas, te
darei conselho.” Salmo 32”8.
Assim como o pastor caminha dia após dia ao lado de
suas ovelhas, apesar dos perigos pelos quais elas passam, assim também o Senhor
vai nessa trajetória terrestre
conosco. “Ainda que eu andasse pelo vale da sombra
da morte...” Graças a Deus,
andar pelo vale (através dele)
indica uma situação passageira, não vamos permanecer
ali, é apenas um corredor que
nos levará a um lugar tranqüilo na presença do Senhor E é
ali no vale que aprendemos
as lições mais preciosas..

A vida do Marcelo era uma
vida destruída, quebrada.
Quando pensamos em algo de
valor, geralmente não nos vem
ä memória coisas quebradas,
folhas amassadas, roupas rasgadas. Mas Deus nos ama e é
capaz de nos amar mesmo
quando estamos danificados,
quando parece não mais haver esperança para nós, Ele faz
o milagre e nos transforma em
algo belo e de valor, porque Ele
não desiste de nós. Ele cura
as nossas feridas, conserta
nossas rachaduras, perdoa
nossas transgressões e nos
transforma em benção. Se chegarmos a Ele com o coração
quebrantado “...enviou-me a
curar os quebrantados de coração...” Lucas 4:18) o Senhor
começa a obra santificadora
em nós e , Glória a Deus, Ele a
conclui , porque o Senhor não
desiste de nós. O próximo
versículo registrado após o verso citado na introdução nos
mostra o que o Senhor faz.“Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por
amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais”.
Isaías 43:25
Mas não se engane, minha irmã, a disciplina do Senhor é dura. Ele vai lidar com
nossa obstinação e, provavelmente, como Davi, como
Jacó e tantos outros vamos
sofrer as conseqüências dos
nossos atos errados.
A boa notícia é que Ele vai
continuar operando em nossa vida até que toda mancha
desapareça. “Estas coisas
lhes farei e nunca os desampararei.” Isaías 42: 16b.

A

apostasia mostra-se
instalada quando
aquele que foi chamado para
ser agente de transformação
passa a ser transformado,
quando o que deve ser cabeça se torna como o rabo,
quando o que tem a mensagem passa a ser ouvinte. O
apóstata é aquele que deixa
de manifestar as virtudes da
verdade e submete-se à
mentira, torna-se conivente
por ser conveniente. Ser
apóstata tem muita relação
com ser hipócrita, ser ator. É
ter a aparência de piedade,
mas negar a eficácia dela, é
ser um sal que não salga.
Como igreja afirmamos que
cremos na verdade, que somos da verdade, que pregamos a verdade. Mas, que influência a nossa igreja local
tem no meio em que está
inserida? Se não tem influência, se não faz nenhuma
diferença, então apostatou
da fé, já não é o que foi chamada para ser. Uma igreja
pode ser teologicamente
correta, mas apóstata ao
mesmo tempo ( tens nome
de que vives e estás morto.
Ap.3:1). Há uma linha tênue
entre a vida de fé e a
apostasia, o que torna o
dégradé espiritual quase
que imperceptível. E num
tempo em que os crentes insistem em ter uma vida espiritual rasa, insistem em viver na cerca, na divisa do
mundo, é muito fácil cruzar a
linha sem se dar conta. Assim, a apostasia não está
nas trevas do mundo, mas
na falta de brilho da igreja,
pois quanto mais intensa for
a escuridão, mais condição
haverá para que a luz se
manifeste. Portanto uma
igreja não é apóstata quan-

* José Soares Filho - Pastor da Igreja Batista Bereiana

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

As mais
antigas
edições das
Bíblias
impressas

V

do cada um de nós, membros, fazemos a diferença
onde estamos (casa, trabalho, escola, etc.), quando eu
tiro tempo de qualidade para
orar e meditar, quando eu
pago as minhas contas em
dia, socorro o meu vizinho,
respeito a minha esposa,
acerto os meus relacionamentos.... Ela não é apóstata
quando eu (membro) prego
o evangelho não como um
programa de fim de semana, como uma obrigação religiosa ou como uma atividade do calendário anual da
igreja, mas como a conseqüência do andar com Deus.
Ao pensar em apostasia
nestes dias não olhemos
para os TJs, Adventistas,
Mórmons, Católicos, etc.
Quem nunca fez parte não
pode apartar. Avaliemos a
nós mesmos. Por exemplo:
por que não estamos crescendo como deveríamos?
Mas não são muitos os que
conseguem perceber a realidade do momento em que
estão vivendo. São muitas
vezes os historiadores que,
anos após as tragédias, revelam a verdade por trás das
aparências. E é assim porque perceber a própria verdade exige autocrítica, humildade, atitude. E um grande
problema é gostar de pensar
de nós mesmos além do que
somos. Existe um entorpecimento, uma letargia que impede a maioria das pessoas de se darem conta da história que estão escrevendo.
Mas a história segue sendo
escrita com a nossa verdade, com a nossa prática e
não com a nossa aparência
e intenções. Olhando por
exemplo o passado, será
que conseguimos com faci-

lidade perceber os “muitos
cristãos” na Alemanha de
Hitler? Qual foi a atitude da
igreja naqueles dias? A tragédia maior dos dias maus,
com certeza não é a proliferação das seitas, mas pode
ser a qualidade do nosso
cristianismo, que no futuro
poderá ser contado como cinismo. O evangelho, porém,
será sempre o poder de
Deus.
Estando atentos aos sinais do fim, a nossa preocupação maior não deve ser as
seitas e sim a nossa inclinação à infidelidade, à religiosidade morta, ao discurso apostatado da prática, a
nossa falta de frutos. Éfeso
era
uma
igreja
de
apologistas, provou os falsos apóstolos, aborreceu os
nicolaítas, no entanto, ouviu
do Senhor: “ Tenho, porém,
contra ti que deixaste o teu
primeiro amor. Lembra-te
pois donde caíste , e arrepende-te, e pratica as primeiras
obras; quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do
seu lugar o teu castiçal, se
não te arrependeres.” Mais
do que apologistas, o que
precisamos hoje é de autênticos profetas, que
como Jeremias, Ezequiel
e João Batista denunciem, gritem as nossas inf idelidades e não t em am
em ficar sozinhos, em comer gafanhotos, em ter a
cabeça decepada pela
igreja institucionalizada,
pela religiosidade cada
vez mais comprometida
com o lucro, com os interesses pessoais. Precisamos de vozes que clam e m n o d e s e r t o : “ Ossos
secos, ouvi a Palavra do
Senhor”.
- Jaraguá do Sul - SC

Tiago; um exemplo a ser seguido!
T

Luiz J. Gintner luizgintner@bol.com.br

ocê sabia que as línguas originais do Velho
Testamento foram o Hebraico e o Aramaico e
do Novo testamento o Grego Koiné? Que a Bíblia impressa em 1456 por Gutenberg foi em Latim? Que o
primeiro Velho Testamento em Hebraico foi impresso
em 1488 e o primeiro Novo Testamento em Grego foi
impresso em 1514? Que as primeiras Bíblias impressas em idiomas da Europa, foram, por ordem: Latim:
1456; Alemão: 1466; Italiano: 1471; Catalão: 1478;
Tcheco: 1488?
Você sabia que na Ásia a primeira Bíblia traduzida foi
a Árabe? Que a primeira Bíblia em idioma dos índios
americanos surgiu em 1663, no idioma “Massachusets”
(hoje extinto)? Você sabia que somente em 1835 a África
recebeu a primeira versão em uma língua nativa, o
Malgaxe de Madagascar. Você sabia que a primeira porção da Bíblia na América do Sul foi imprensa somente
em 1829 no idioma Aimara do Peru e da Bolívia.
Você sabia que atualmente a Bíblia ou partes estão traduzidas em mais de 2 mil idiomas e dialetos?
Você sabia que, continua a produção de novas versões para diversos povos do mundo que ainda não
possuem a Bíblia em seus idiomas, principalmente
para tribos da África, índios das Américas, principalmente do Brasil e naturais da Papua Nova Guiné?
Parabéns às missões e Sociedades Bíblicas que estão empenhados neste importante trabalho.

iago nasceu mais ou menos
no começo do primeiro século. Viveu até o ano de 63 d.C quando, segundo o historiador judaico
Josefo (Antiquities XX.9.1) foi feito
mártir por Anãs, o Mais Moço, o
Sumo Sacerdote. Anã aproveitou do
fato que o governador romano Festo
havia morrido e que o seu substituto
não tinha chegado de Roma.
Não tenhamos nenhuma dúvida:
Tiago foi irmão na carne do Senhor
Jesus Cristo (Mateus 13.55-56). O
sentido claro destes versículos olhando também para Mateus capítulo 1
versículo 25: “E não a conheceu ATÉ
QUE deu à luz seu filho, O
PRIMOGÊNITO; e pôs-lhe por nome
Jesus”. Algumas ‘bíblias’ têm suprimido do texto a palavra primogênito. Não
há nenhuma sombra de dúvidas que
Jesus foi o filho primogênito de Maria,
concebido pelo Espírito Santo e nascido de uma virgem (Mateus 1.23).
Depois do nascimento de Jesus,
Maria e José tinham um relacionamento de um casal normal. Quatro meninos de nome Tiago, José, Simão e
Judas nasceram e também algumas
meninas, conforme o texto acima nos
revelam. Argumentos complicados são
apresentados a fim de ‘provar’ que
estes irmãos e irmãs do Senhor Jesus
eram de fato primos ou talvez filhos de
José de um suposto casamento anterior já que ele supostamente seria viú-

vo quando se casou com Maria.
Nada existe em o Novo Testamento que indique tais afirmações.
A intenção oculta atrás destas idéias é querer provar que
Maria continuou virgem depois
do parto até a sua morte e que o
relacionamento conjugal por si é
impuro. No entanto o ensino cristalino da inerrante Palavra de
Deus quanto ao sexo é por demais claro (Hebreus 13.4). É importante notar que a Família Sagrada morava em Nazaré onde
José e Maria e seus cinco meninos juntamente com as suas meninas viveram uma vida de obediência a Palavra de Deus como
bem demonstra a apresentação
do Senhor Jesus no oitavo dia
(Lucas 2.22) e a visita ao Templo
quando o Senhor Jesus tinha 12
anos de idade (Lucas 2.46).
Podemos ter certeza que a
Família Sagrada sempre se fazia
presente na sinagoga em Nazaré
todo sábado a fim de ouvir a Palavra de Deus, quando era lida e
explicada. É bom estar num lugar
onde podemos ouvir a Palavra de
Deus regularmente (Hebreus
10.25). Mais tarde aprece que
José morreu e Jesus se tornou “o
carpinteiro”. Em todos estes momentos Tiago estaria presente e
sem dúvida impressões duradou-

*

ras foram feitas enquanto vivia ao
lado do perfeito Filho de Deus no
dia-a-dia. Todavia, é extraordinário pensar que Tiago, que parecia
um jovem piedoso e religioso, simplesmente não acreditava que Jesus era o Filho de Deus! (João 7.5).
Conviveu com o Senhor Jesus todos estes anos, mas não cria
nEle!
O que teria acontecido para
mudar o pensamento de Tiago,
transformando a sua mente e
toda a sua maneira de viver? Não
há dúvidas quanto a isto: foi um
encontro pessoal com o Senhor
Jesus Cristo depois da ressurreição! (I Coríntios 15.7). Não
sabemos de nenhum detalhe, mas
é claro que a conversão de Tiago
aconteceu como resultado do
seu encontro com o Senhor Jesus que ele não considerava
mais como seu ‘irmãos mais velho’, mas como o Filho de Deus
vivo a quem descreve em Tiago
2.1 como “Senhor da Glória”.
Tomé “o duvidoso” foi transformado quando viu o Senhor
(João 20.29). Paulo também foi
transformado quando se encontrou com o Senhor ressuscitado
no caminho para Damasco (Atos
93-5). E você, leitor, já realmente entendeu o fato estupendo
que Jesus Cristo está vivo hoje?

Ex-padre católico romano, pastor em Fortaleza - CE

Buda está morto (faleceu em 480
a . C). Maomé também está morto (morreu em 632 d.C), Karl Marx
está morto (morreu em 1883),
junto com a sua revolução comunista. John Lennon, dos
Beatles e idolatrado por milhares e milhares de pessoas, o
homem que uma vez falou “somos mais populares que Jesus”,
foi assassinado em 8 de dezembro de 1980, mas Jesus Cristo
está vivo e um dia voltará com
poder e grande glória para reinar sobre este mundo! Você
pode cantar de verdade: “ Cristo
já ressuscitou; aleluia! Sobre a
morte triunfou; aleluia! Mas agora vivo está; aleluia! E para sempre reinará, aleluia!”
O que é que Tiago nos ensina em sua carta? Tal como Paulo, Pedro e João, ele nos ensina
acerca do nascer de novo que,
“segundo a sua vontade, ele nos
gerou pela palavra da verdade,
para que fôssemos como
primícias das suas criaturas”
(Tiago 1.18). E mais tarde ele ensina a respeito da “palavra em
vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas” (v 21). Foi
esta a fé de Tiago desde o dia
que se encontrou com o Senhor
Jesus Cristo ressuscitado! Sigamos seu exemplo!
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Discriminação ou Pregação
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A

Bíblia nos ensina lu
tar contra qualquer tipo
de discriminação. Baseado no
princípio de que Deus não faz
acepção de pessoas e quer
que todos se arrependam dos
seus pecados, os crentes pre-

cisam tomar uma posição
clara contra a aprovação de
leis que ferem os princípios da Palavra de Deus.
Atualmente, diversas
leis estão sendo encaminhadas para as casas de

Fundamentalismo “O Crente Legal”
É
Século XXI
H

istoricamente os fundamentalistas deram respostas bíblicas aos questionamentos teológicos de
cada geração. Não é uma questão de dialogar, mas de
responder a cada geração de modo que ela entenda a
resposta bíblica.
Os maiores conflitos entre os próprios fundamentalistas, não têm sido propriamente o alicerce doutrinário, a
essência. Os embates se voltam, prioritariamente, para a
forma. Por essa mesma razão, os críticos dos
fundamentalistas (não do fundamentalismo) têm tido razão em muitos casos.
Em 1919 os batistas independentes pré-milenistas
haviam definido as cinco doutrinas principais na sua declaração: 1- A inerrância das Escrituras; 2- O nascimento
virginal de Jesus Cristo; 3- A expiação vicária de Cristo; 4A historicidade dos milagres; 5- A vinda pré-milenial de
Cristo.
Podemos dizer que o fundamentalismo de hoje baseiase nas mesmas doutrinas fundamentais com o acréscimo
de um importante item, que seria o sexto: a separação da
apostasia eclesiástica resultante do modernismo.
Em 1940, o neo-evangelicalismo nasceu como uma
divisão do fundamentalismo, exatamente por causa da
doutrina da separação. Continuava havendo concordância doutrinária, mas não separatista. Assim, a própria
doutrina da separação causou a separação entre
fundamentalistas e neo-evangélicos. No século XXI teremos que continuar lutando para preservar as doutrinas
fundamentais através da separação.
Na segunda metade do século XX assistimos o
envolvimento dos neo-evangélicos com todas as correntes teológicas, até mesmo com os pentecostais e
carismáticos. O panorama geral hoje em dia é de difícil
discernimento. Há uma verdadeira confusão doutrinária
em curso. De um momento para outro vemos líderes antes confiáveis, debandando para hostes liberais e até
ecumênicas. Pastores que pregavam a Palavra com seriedade no mesmo palanque com “pastoras” e “bispas”,
“apóstolos” e “apóstolas” e sabe-se lá o que mais teremos pela frente.
As respostas que devemos dar hoje ao movimento
evangélico e ao mundo perdido são diferentes daquelas
do início do século XX. A base sobre a qual nos assentamos é a mesma. A hermenêutica não mudou. Mas as perguntas que chegam são outras. Àquela altura, por exemplo, não havia o movimento pentecostal, nem o
neopentecostal. As questões eram levantadas por “teólogos” liberais, mas com sólida formação acadêmica. Hoje,
o que há é uma espécie de misticismo gerado pelo
emocionalismo neopentecostal onde as Escrituras são,
até certo ponto, menosprezadas. Nem é tanto uma questão teológica, mas sociológica ou até ideológica.
As teses levantadas no início do século passado estavam vinculadas mais ao conhecimento. Agora estão ligadas ao sentimento, às emoções. Há um relativismo acentuado e até uma certa superstição da parte dos membros
das igrejas.
Ao escrever “A morte da Razão”, Francis Schaeffer disse que, “cada geração cristã defronta com este problema de aprender como falar ao seu tempo de maneira
comunicativa. É problema que não se pode resolver sem
uma compreensão da situação existencial, em constante mudança. Para que consigamos comunicar a fé cristã de modo eficiente, portanto, temos que conhecer e
entender as formas de pensamento da nossa geração”.
Portanto, como fundamentalistas do século XXI, temos
as mesmas bases teológicas definidas e o desafio de
alcançar as mentes e os corações dos nossos contemporâneos. A fé continua sendo gerada pelo ouvir da Palavra de Deus. O que as pessoas precisam é que nós a
preguemos corretamente, sem mistura. Voltaremos ao
tema oportunamente.

costume no co
tidiano do vernáculo afirmar que “fulano
é um cara legal”. É a
maneira de definir uma
“boa pessoa”, “agradável”, “prestativo” e etc. O
grande perigo é quando
o mundo define um
membro de igreja como
“crente legal”. Não é “careta”. Não fala de igreja.
Se enturma na “galera”,
sai com a moçada e até
Pr. José Infante Jr.
“conta umas e outras”
bem engraçadas, apimentadas mesmo. É um cara
“prafrentex”, “gente fina” e mente aberta.
Quem é considerado “crente legal” por revelar as características expostas, é carnal ou não converso. É difícil diferenciar o carnal do inconverso. O fato é que ambos estão no mesmo barco, qual Demas, “amando o presente século” (2 Tm
4:10). Suas atitudes para com a igreja e a obra são bem conhecidas. O princípio para identificá-los é bíblico. Jesus disse:
“Pelos seus frutos os conhecereis...” (Mt. 7:16). Continua na
página 3
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leis solicitando a legalização
de práticas pecaminosas
que transformarão os crentes em foras-da-lei: aborto,
união sexual entre pessoas
do mesmo sexo, impedimento para os pais com re-

Frases que Ficam
“A melhor maneira de melhorar o padrão de vida é melhorar o padrão de pensamento” (U.S. Anderson).
“Deus me defenda dos amigos, que dos inimigos me defendo eu” (Voltaire).
“A vontade é um grau superior de inteligência; a ação um
grau superior da vontade” (Gruijan).
“Não deixe ninguém convencê-lo a desistir daquilo que você
sabe que é uma grande idéia” (S. Brown).
“O segredo da liberdade é a coragem” (Péricles).
“Ninguém jamais teve dor de estômago por engolir palavras cruéis que deixou de dizer” (Winston Churchill).
“Subdesenvolvimento não se improvisa. É obra de séculos”
(Nelson Rodrigues).
“A liberdade é defendida com discursos e atacada com
metralhadoras” (Carlos Drummond de Andrade).
“O ódio é uma forma prolongada de suicídio” (Johan Von Schiller)

m
y

c

m
y

lação à disciplina dos filhos
e muito mais.
O que fazer? Veja o que
fizeram os crentes no Chile.
Leia a matéria “Chilenos contra a união homossexual” na
página 03.
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