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Retiro
Onde Estamos Dois Governos Mundiais
P
Maravilhoso
Implantando
Igrejas?
artidos políticos, empresas transnacionais, organizações internacionais ligadas à ONU e toda a movimentação política mundial, tem um só objetivo: a formação
de um governo mundial capaz de trazer a tão
sonhada paz a este mundo.
Porém, os idealizadores dessa paz mundial ousam deixar de fora o Príncipe da Paz,
o Senhor Jesus Cristo e, em seu lugar, colocam outros deuses idealizados por si mesmos.
O movimento Nova Era, que é anti-Deus,
ocultista, ecumênico e materialista. Defende que a Era de Aquário, período propalado
como de iluminação da humanidade para a
paz mundial, colocará um ponto final no cristianismo. Preparam um governo mundial
que já está bem adiantado, mas que lhes
será tirado após o arrebatamento da igreja,
é entregue ao Anticristo. Leia mais na página 4.

O

tema do Terceiro Congresso Missionário Batista Fundamentalista
a ser realizado em julho e agosto de 2007
em Águas de Lindóia SP pela AMI - Associação Missionária Independente está voltado para a importância da implantação
de novas igrejas em nosso país: “Implantar Igrejas: A Missão” .
Sabemos que há uma urgente necessidade de implantação de novas igrejas
de posição fundamentalista em nosso
país. Para todo lugar que olhamos em
grandes e pequenas cidades, há necessidade de novas igrejas. Na presente matéria, fizemos um levantamento de duas
missões brasileiras que se dedicam à
implantação de novas igrejas no Brasil.
Leia a matéria completa na página 4.

Agenda
Dias 2 a 6 de janeiro de 2007
Treinamento para Conselheiros
Dias 8 a 13 de janeiro de 2007
Retiro para jovens e adolescentes
Estância Esperança, Catalão GO
Pr Bill Kieffer (064) 3471-8169
wkieffer@wgo.com.br

Jesus não vai
nascer neste Natal
Vale do Anhangabaú
São Paulo

E

m janeiro de 2007 o Retiro Maravilhoso acontecerá nos dias 15 a 19 no Sítio São José, município de Betim MG. Trata-se
de um lugar muito agradável e aconchegante
com 22 suítes para famílias e vários dormitórios coletivos, duas piscinas, toboágua, quadra poli-esportiva, quadra de peteca e campo
de futebol gramado. Sem contar com a farta e
deliciosa comida mineira.
Custos: Adultos, a partir de 11 anos R$80,00
Crianças de 6 a 10 - R$40,00
Crianças de 0 a 5 - grátis.
Os preletores serão o Pr Ron Abbott e sua
esposa Irene Abbott, da Igreja Batista do
Calvário na cidade de Bowie, Texas, EUA. O
casal tem mais de 35 anos de experiência
ministerial. É a segunda vêz que participarão
do Retiro Maravilhoso.
Contatos: (31) 3477-5497 e 9985-1707
com Júlio César da Silva Souza.

Retiro da
JUBBESP

Dias 22 a 26 de janeiro de 2007
Encontro dos Missionários de Asas de
Socorro Palavra da Vida, Caldas Novas GO
Dias 31/01 a 4/2 de 2007
Encontro da AIBRECES
Caraguatatuba/São Sebastião SP
Fone/fax: (011) 3222-7057
Dias 5 a 16 de fevereiro de 2007
Seminário Teológico EMAÚS
São José dos Campos SP
Curso de Autoconfrontação
Início período letivo
seminarioemaus@tb.org.br
(012) 3931-8578 Pr. Walace
Dias 16 a 18 de março 2007
Encontro de Esposas de Pastores
Estância Palavra da Vida, Atibaia SP
(011) 3605-6186 e 4049-4015
Dias 31/07 a 03/08 de 2007
III Congresso Missionário Batista Fundamentalista
Águas de Lindóia SP
(011) 4356-2001 Cristina/ AMI
missaoami@hotmail.com

O

mês de dezembro leva bilhões de
pessoas às comemorações natalinas. Com muita pompa e em grande estilo,
o comércio projeta lucros capazes de cobrir
todas as brechas mercadológicas do ano,
permitindo que as contas, até então no vermelho, apresentem lucros.

O que o crente em Jesus Cristo precisa
fazer no mês de dezembro com relação ao
Natal? Aceitar o fato de que não passamos
de meros consumidores? Entrar nas comemorações místicas do Natal? Dividir em nossos lares, o espaço de Cristo com o Papai
Noel? Leia o texto completo na página 5.

Nesta Edição João Ferreira de Almeida
O Dia da Bíblia
Lições das Personagens
de Natal
Página 03

D

esde 1850, com a chegada formal
dos missionários evangélicos ao
Brasil, vindo da Europa e dos Estados Unidos, comemora-se o Dia da Bíblia no segundo domingo de dezembro. Mas foi a partir de 1948, com uma celebração pública no
Monumento do Ipiranga, em São Paulo, que
as comemorações ganharam espaço fora
dos templos evangélicos. Entre 1850 e 1880
havia muita restrição para os “protestantes”
aqui no Brasil. Entre 1880 e 1948 a liberdade foi sendo conquistada pelos “crentes”.
A pessoa mais lembrada no dia da Bíblia é o português João Ferreira de Almeida,
tradutor do Novo Testamento inteiro e a maior parte do Antigo Testamento.
Leia mais na página 7

A “Imaculada
Conceição de Maria”
Página 03

Cuidado Com as Dívidas
Página 05

Família Leaf
Retornará ao Brasil
Página 07

Leis Contra Deus
Página 07
m
c

O

s pastores, obreiros, diáconos, professores da EBD, seminaristas, irmãos
fiéis às suas igrejas locais e respectivas famílias, estão convidados para o Retiro da
JUBBESP – Junta Batista Bíblica do Estado de
São Paulo, que acontecerá do período de 22 a 26
de janeiro de 2007 na cidade de Paraibuna SP.
O evento terá lugar no Hotel Fazenda Vale
dos Cedros, onde já foram realizados os retiros de 2005 e 2006. O investimento por participante será de R$150,00. Pastores e obreiros que contribuem com a JUBBESP terão
desconto de 30%.
Este ano, o retiro será especial, pois teremos o Professor Adauto Lourenço realizando
um Seminário Apologético sobre Criacionismo
com as seguintes palestras: A Ciência à Luz
das Escrituras; Os Criacionismos; Longas eras
ou Dias?; Um Universo Inverso; O Dilúvio de
Gênesis; Onde Ficam os Dinossauros?; Dificuldades e Falta de Respostas; Tratando Ciência
como Ciência. Para maiores informações e inscrições, entre em contato com:
Pr. Marcos A. Silva:
marcosigreja@uol.com.br
Tel. (11) 5062-7735, 6168-5059,
9614-0854 Fax (11) 5068-1985
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O que nos trará 2007?
E

ntramos em dezembro e iniciamos a conta
gem regressiva para um novo ano. O que nos
reserva 2007? É claro que não sabemos os fatos
em si, mas conhecemos o enredo. Continuaremos
encontrando tremenda dificuldade para romper as
defesas das pessoas a quem temos que pregar o
evangelho. Pessoas que estão encontrando, cada
vez mais, satisfação nas suas práticas religiosas. A
espiritualidade da Nova Era assume que o indivíduo
precisa sentir-se bem. E vale tudo: cristais, canalizações, mediunidade, adoração aos santos, curas,
prosperidade e muito mais.
Para ganharmos a atenção das pessoas e
evangelizá-las, teremos que ir além dos métodos
tradicionais de abordagem. As pessoas não estão
rejeitando frontalmente o Evangelho. Elas apenas
dizem que há outras opções igualmente importantes.
Estamos no auge da era pós-moderna, na qual
os absolutos são veementemente rejeitados. Satanás conseguiu, como em nenhuma outra época depois do Éden, lançar dúvidas sobre a Palavra de
Deus. Ele convenceu as pessoas que andam nas
trevas a acreditarem que toda verdade é relativa. As
pessoas acreditam que tudo é válido, pois da mesma forma que Jesus “funciona” para os crentes, Buda
“funciona” para os budistas, “Maomé” para os muçulmanos, Maria para os católicos e espíritos-guias
para as diversas correntes reencarnacionistas.
O que me assustou recentemente foi uma pesquisa realizada nos EUA, por George Barna, apontando que 66% dos estadunidenses crêem que “não
existe o que se possa chamar de verdade absoluta”.
Entre jovens adultos a porcentagem é ainda mais
alta. Na faixa dos 18 a 25 anos, 72% das pessoas
não acreditam que existam absolutos. O que pesa
negativamente ainda mais, é que 53% dos que se
identificam como “evangélicos” não acreditam em
absolutos. Se não existem verdades absolutas, certamente não acreditam na Bíblia nem em Jesus Cristo!
O próprio conceito de “pecado” vai se diluindo.
Pecados que eram encarados com seriedade, e sujeitos a dura disciplina no contexto da membresia

*

das igrejas, agora são identificados apenas como “comportamento inadequado”.
Durante o período do modernismo, os ataques ao cristianismo bíblico eram frontais. Argumentava-se contra o
cristianismo dizendo que ele não era a verdade. Agora no
pós-modernismo o ataque é mais sutil e muito mais eficiente. Os defensores do relativismo atacam dizendo: quem
são esses crentes para pensarem que têm uma única verdade! Assim, não posso deixar de aceitar que a “verdade”
do outro também vale, pois do contrário serei legalmente
condenado como “intolerante”.
A Bíblia nos ensina acerca da importância de conhecer
o tempo em que vivemos (Romanos 13:11), por isso, ao
entrarmos em 2007 vamos encarar de modo adequado o
estágio da batalha espiritual em que vivemos. Perder o rumo
da história é fatal e nos levará a despender esforços em
vão. Não podemos continuar combatendo como se ainda
estivéssemos na era do modernismo. Seremos mais eficazes entendendo o espírito da nossa época pós-moderna
(II Coríntios 10:3-5)

Solidariedade com Israel
Procure adquirir o CD,
“Solidariedade com Israel”,
um concerto ao vivo da Orquestra Jovem de Instrumentos de Sopro de Petah Tikva,
Israel. Você vai ouvir: Jerusalém de Ouro, El Camiño Real
e Para o Bem deste povo e
mais 5 faixas.
www.beth-shalom.com.br
Teologia
Quero chamar atenção aqui daqueles que pretendem
estudar teologia em 2007. Há diversos seminários anunciando os seus cursos no Jornal de Apoio. Procure maiores informações e estude em uma escola doutrinariamente confiável. Não espere virar o ano. Peça informações agora!

Ocultismo
“Concordo com o artigo “Novelas e Ocultismo” publicado na edição 168.
Deveríamos fazer uma campanha nacional entre todos os crentes para não
assistirmos mais a Rede Globo. Boicotar tudo” ( M A S S - Campinas SP).
Ex-padre
“Gostaria de sugerir ao JA que incentivasse o pastor Barbosa, ex-padre,
a escrever apenas artigos esclarecedores sobre o catolicismo, pois ao
escrever mensagens bíblicas ele cai no lugar comum que qualquer um
pode fazer” (H S R - Mossoró RN).
Fundamentalismo
“Estou gostando da coluna Fundamentalismo Bíblico. São textos curtos,
mas muito esclarecedores. Continuem!” (C A S M Manaus - AM).

“A liberdade é difícil de se alcançar, mas o que fazer com
a liberdade é muito mais difícil” (André Gide)
“O homem não é um produto das circunstâncias, as circunstâncias
é que são produto do homem”. (Benjamin Disraeli)
“Herói é uma das carreiras mais curtas que existem”. (Will Rogers)
“A maior homenagem que podemos prestar à verdade é usá-la”.
(Ralph Waldo Emerson)
“O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar
com mais inteligência”. (Henry Ford)
“Montanhas não podem ser vencidas exceto por caminhos sinuosos”.
(Johann Goethe)
“Lamentar aquilo que não temos é desperdiçar aquilo que possuímos”.
(Provérbio Chinês)
“Ser grande é sustentar uma polêmica”. (Charles de Gaulle)

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

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

Miserável Homem Que Eu Sou
Sou!
magine o tipo de crime ou
pecado mais abjeto em nossa sociedade hoje em dia:
pedofilia, homossexualismo, aborto, corrupção política, violência,
etc. Agora, imagine também os
pecados mais abomináveis que
estão destruindo as nossas igrejas: orgulho, amargura, inveja e
críticas. O que todos esses pecados têm em comum? O homem! A
Palavra de Deus diz: “Porque todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus ” (Romanos
3:23). Os crentes mais santos e
vitoriosos fazem parte da lista integral de pecadores. Deus nos
justifica através do sangue de Seu
Filho, mas nós precisamos nos
arrepender constantemente de
nossos pecados. A igreja que cessa de se arrepender deixa de ser
uma bênção e passa a ser um
museu de problemas. Quem disse: miserável homem que eu
sou? O Apóstolo Paulo! Ele reconheceu a sua miséria humana ao
invés de se gabar de todos os
seus feitos espirituais. “Miserável”,
no original grego, significa “aflito”.
Paulo se sentia afligido pelo pecado em sua carne.
Eis aqui uma receita de avivamento espiritual para a igreja: se
cada crente afligisse a sua própria carne, ao invés da carne de

*

Não gostei
“Algumas matérias eu não leio no JA. Na edição 169 não li “Ponto de
Vista”, nem “Anti-semitismo”. Motivo: longos demais e, letras muito pequenas. Não li também as críticas ao Billy Graham”. (P R F-São Paulo SP).

“Quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas muitas vezes nós
ficamos olhando tanto tempo, tristes, para a porta fechada que nem
notamos que se abriu outra para nós”. (Alexander Graham Bell)

Ponto de Vista
I

Fantástica!
“Sim, esta é a palavra certa para descrever a edição 168 do JA: fantástica!
Posso dizer que li cada palavra. Alguns artigos cheguei a ler duas vezes.
Parabéns e continuem”. (M C - Cuiabá MT).

outros, os pecados encobertos e
os problemas de relacionamento
seriam facilmente resolvidos.
Mas, ao invés de apontar o dedo
para si, um irmão diz para o outro:
miserável homem que você é! Esta
não é a maneira bíblica de se lidar com o pecado. No texto de Romanos, capítulo sete, Paulo identificou a raiz de todos os seus problemas ao dizer: “ Porque eu sei
que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum; e com
efeito o querer está em mim, mas
não consigo realizar o bem ” (vs.
18). Qual é a raiz dos problemas
de nossas igrejas, hoje em dia?
Cada um de nós, a começar pela
liderança. Veja o exemplo que Paulo deixou.
Primeiramente, ele tinha conhecimento entre o certo e o errado:
“... Mas eu não conheci o pecado
senão pela lei; porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei
não dissesse: Não cobiçarás” (vs.
7). Em outras palavras, todo crente
sabe quando está errado. O orgulho impede a manifestação deste
reconhecimento, mas a lei de Deus
não deixa dúvida que é errado
mentir, criticar, irar e desprezar uns
aos outros. Além de saber, Paulo
também podia sentir o pecado em
seus ossos: “... De maneira que
agora já não sou eu que faço isto,

mas o pecado que habita em mim ”
(vs. 17). Portanto, o sentimento de
culpa não pode ser reprimido sem
causar depressão e outros distúrbios emocionais e também não
pode ser transferido, como sugere
a psicologia, para outro alvo que
não seja a própria pessoa. Paulo
não reprimiu e nem transferiu a
sua culpa. Ele disse: miserável
homem que eu sou ! Veja a solução de Tiago 4:9: “ Senti as vossas
misérias, e lamentai e chorai; converta-se o vosso riso em pranto, e
o vosso gozo em tristeza ”.
Sempre ouvimos dizer que o
Diabo nos condena para o nosso mal e o Espírito Santo nos
convence para o nosso bem. Porém, o Diabo também nos conforta, tirando os nossos olhos de
nossas falhas e colocando-os
nas falhas de outros. Há um prazer intrínseco na prática da crítica e do julgamento sumário que
funciona como uma droga: é gostoso na hora, mas amargo depois.
O segredo da vitória é enxergar o
seu lado da culpa: Eu sou miserável ! Eu sou culpado ! Depois, é
olhar para Jesus: “ Portanto, agora nenhuma condenação há para
os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito ” (Romanos 8:1).

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

Um país que
desapareceu no mar:
As ilhas Maldivas
A

s ilhas Maldivas são, sem dúvidas, um dos mais estranhos micro
países da Ásia. Chamados pelos próprios habitantes de “Divehi Reaje”
ou quer dizer “Reino de Ilhas”. Este pequeno país foi totalmente coberto pelo
enorme e violento “Tsunami” que causou tantas mortes e estragos na região.
Uma grande parte da população foi arrastada pelo mar, salvou-se quem
ficou agarrado aos coqueiros, principal vegetação do arquipélago, composto de mais de 1.200 ilhas, das quais somente 200 são habitadas.
As Maldivas são atóis coralinos, formados sobre uma crista de uma grande
cadeia de montanhas submarinas. Este país de somente 298 km2 e cerca
de 250 mil habitantes fica 750 km distante da costa da índia. A grande fonte
de renda das ilhas era o turismo, agora totalmente inoperante. O prejuízo foi
incalculável e dificilmente o país voltará a ser um dos pontos mais procurados pelos turistas de todo o mundo. Nas Maldivas é proibido pregar o Evangelho e não existe liberdade religiosa. O islamismo é praticado por 99% da
população. A ajuda proveniente dos países ricos não está sendo o suficiente
para que o lugar volte à normalidade. O povo vive em constante temor de que
mais cedo ou mais tarde as ilhas desapareçam completamente no mar,
receio que se abate também sobre algumas nações do Oceano Pacífico,
como por exemplo, Nauru, Tuvalu e Kiribati. Nossa oração é de que muitas
pessoas destes lugares encontrem ainda a salvação em Jesus Cristo.
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Lições das Personagens do Natal
Pr. Edgar Rodrigues Donato

E

Comum ou
Extraordinário?
M

uitos anos antes de sua morte, um notável ra
bino, Abraham Joshua Heschel, sofreu um ataque do coração quase fatal. Seu melhor amigo estava
ao lado de seu leito. Heschel estava tão fraco que só
conseguiu sussurrar:
- Sam, sou grato pela minha vida, por todos os momentos que vivi. Estou pronto para partir. Vi tantos milagres na minha vida!
O velho rabino ficou esgotado pelo seu esforço em
falar. Depois de uma longa pausa ele continuou:
- Sam, nunca na minha vida pedi a Deus sucesso,
sabedoria, poder ou fama. Pedi assombro, e ele me concedeu.
Breenan Manning - O Evangelho Maltrapilho, p. 89
O que me fascinou no diálogo acima é a sensibilidade do rabino em perceber a Graça de Deus nas situações aparentemente comuns e na sua atitude de
adorador, assombrosamente maravilhado. Penso que tal
disposição nos falta. Imersos na rotina, podemos passar a existência simplesmente vendo; mas não enxergando, ouvindo; mas não escutando, falando; mas não
comunicando, tocando; mas não sentindo, alimentando;
mas não saboreando, crendo; mas, não vendo milagres.
Apesar de vivermos num mundo cão e dos inumeráveis efeitos da Queda, Deus é real e nos manda continuamente alguma mensagem do seu poder criador, da sua
Graça maravilhosa e do seu amor real. Não se trata de
realidade virtual, o Senhor está on-line. Quem tem ouvidos para ouvir ouça! Quem tem olhos para ver, veja!
Sou despertado de manhã pelos despertadores naturais: Galos, pardais, sabiás e bem-te-vis. É um privilégio ouví-los, apesar de morar em São Paulo. O refrescante aroma do café traz recordações psicológicas do
fogão de lenha da casa da minha vó (raízes da terra) e
das alegres manhãs na casa do meu pai (raízes da fé).
O abraço carinhoso de cada filho ensina que o Pai também me trata com ternura. O beijo de despedida da minha querida esposa nutre o nosso pertencimento. Ela é
a minha Eva nesse paraíso perdido que aguarda a restauração.
Saio para trabalhar e encontro proteção invisível no
transito, o abraço de um amigo durante o dia, e-mails
encorajadores. As experiências se multiplicam. Uma
pessoa deprimida me liga e ao ministrar alguns
versículos, percebo o efeito restaurador no outro lado da
linha. Surgem dificuldades administrativas, choque de
opiniões, pendências para resolver, reuniões, visitas,
tarefas acadêmicas, aulas a serem preparadas, mensagens para desenvolver, textos para escrever, notícias
estremecedoras na mídia... Contudo, posso orar. Tenho
a quem recorrer. E assim, na dependência de Deus a
existência tem sabor de encantamento, de expectativa,
de dependência, de deslumbramento!
Há poucos dias, ao buscar as crianças na escola,
chegamos em casa às 17:45. olhamos a linha do horizonte e vimos o lindo sol com cores vermelhas desaparecendo atrás das casas, na distante colina. Ficamos
contemplando a despedida do grande servo a serviço do
Criador.
Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: Que é
o homem, para que com ele te importes? E o filho do
homem, para que com ele te preocupes?
Quero ter sensibilidade, assim como o rabino, para
perceber o eloqüente amor de Deus nas pequeninas
coisas. Nas palavras de Antoine de Saint-Exupery: Só se
vê bem com os olhos do coração, o essencial é invisível
aos olhos. Há milagres por toda parte!
Bacharel em Teologia e Letras,
* O autor épastor
em São Paulo-SP

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

xistem impostores natalinos tentando tomar o lugar
dos verdadeiros personagens. Eles surgem por toda
parte em dezembro: Papai Noel, pannettone, peru, árvores
enfeitadas... Quem lê os Evangelhos da Bíblia sabe quem
estava presente por ocasião do singular nascimento de Jesus: José, Maria, pastores, magos, animais, Herodes, anjos, estrela... Cada um deles tem uma lição de vida para
nós:
José - Amo você e quero ser sensível aos planos de
Deus para a sua vida.
Maria - Não quero ser possessiva, o meu presente é
para ser compartilhado.
Isabel - Quero alegrar-me com a sua alegria.
Anjos - Quero ter sempre uma boa notícia para você.
Música - Glória a Deus nas maiores alturas.
César - Mesmo que eu não o reconheça há um soberano acima de mim.
Herodes - Pensou que ficaria livre de mim? Sou o do
contra, o desmancha-prazeres.
Pastores - Apesar do trabalho duro, é possível achar um
jeito para visitar alguém.

Magos - Quero oferecer um presente para abençoar a
sua vida
Dono da Estrebaria - Tem muita gente aqui, mas vou
arrumar um lugarzinho para você.
Belém - Que saudade! É tão bom rever pessoas queridas da família.
Manjedoura - A simplicidade é melhor do que o berço de
ouro com ódio.
Estrela - Meu maior desejo é mostrar Jesus para você.
Animais - Nós também existimos para louvar ao Senhor!
Ana - Vamos celebrar, mas não esqueçamos de orar e
de ir à igreja.
Simeão - Obrigado Senhor por eu estar aqui.
JESUS - Deus o amou tanto! Eu sou o seu presente!
Diferente das mensagens das propagandas, a vida ganha um novo sentido quando conhecemos o significado puro,
verdadeiro da vinda do Filho de Deus ao mundo. VAMOS
CELEBRAR JESUS e a riqueza dos ensinamentos que Ele
nos dá.
FAÇA SEU NATAL FELIZ, TENHA SUA VIDA CENTRADA EM
CRISTO.

A “Imaculada Conceição de Maria”
N

o dia 8 de dezembro
de cada ano a Igreja
Católica Romana festeja solenemente o dogma da
“imaculada conceição” de
Maria, a Bendita Mãe de Jesus, afirmando de forma documental que, significa, simplesmente, que Maria, em
virtude de sua exaltada missão, foi revestida da graça de
Deus desde o primeiro instante de sua existência, isto
é, não foi concebida nem
nascida sob o domínio do
pecado original...” “Não podemos inferir daqui, que Maria não se tenha apropriado
da redenção que a morte de
Cristo oferece aos homens,
porém, concluímos que a
graça da redenção lhe foi
conferida de antemão com
base nos futuros méritos de
Cristo” (“O que é a Igreja Cristã?, pág. 35 – Sociedade da
Verdade Católica”).
Isto significa, segundo a
doutrina católica, que Maria
teve participação a algumas
das conseqüências do pecado de Adão e Eva, que esteve incluída na sentença
adâmica, não esteve isenta
da morte, mas foi ela
redimida por antecipação,

em virtude dos feitos de seu
próprio Filho e pela abundância da bondade de Deus.
No entanto, as Sagradas
Escrituras dizem completamente o contrário! No
“Magnificat” a própria Bendita Virgem nos diz: “A minha
alma engrandece ao Senhor,
e o meu espírito se alegra
em Deus meu Salvador”! (Lc
1.46-47). Só os pecadores
necessitam de um Salvador,
e Maria conhecendo o seu
estado, expressou-o simples e de forma natural!
A Bíblia registra que,
quando Maria foi ao Templo,
com José, seu esposo, para
apresentar o menino Jesus,
segundo preceituava a Lei,
ela ofereceu sacrifício de
sangue para sua própria purificação, e este fato implica
em que ela se reconhecia
nascida em pecado e necessitava de perdão! (Lc 2.2324). Nas Escrituras nunca
dizem que Maria “não conheceu pecado”, como foi dito do
Filho que ela deu à luz (II Cor.
5.21). Além do mais, muitas
passagens bíblicas que nos
falam da universalidade do
pecado e Maria está incluída
(Sal. 51.5; Isaías 53.6; João

3.6; Rom. 5.12, etc)., nos tiram o direito de afirmarmos
que a Bendita Virgem “não
conheceu pecado”.
O mais interessante é
que durante nada menos
que 11 séculos a crença
nesta doutrina antibíblica foi
totalmente desconhecida na
Igreja Cristã. O desenvolvimento do dogma foi lento,
campo de batalha entre frades franciscanos, liderados
por Juan Duns Escotus, que
a defendiam contra frades
dominicanos, liderados por
Tomás de Aquino, que negavam tal heresia. A briga entre
franciscanos
e
dominicanos foi tão acirrada
e feia, que levou o então
Papa Sixtus IV a intrometerse e proibiu mais discussões, sem decidir-se de que
lado estava. Novamente sua
campanha é levantada pelos
membros da Sociedade de
Jesus – jesuítas – de cujos
‘documentos’ Pio IX se firmou cada vez mais.
Até o Concílio de Trento
que decretou como artigo de
fé muitas superstições medievais, absteve-se de promulgar este dogma. Tal heresia foi combatida por
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Crisóstomo,
Eusébio,
Ambrósio, Anselmo, Agostinho, e até pelos papas
Gregório, o Grande, e
Inocêncio III.
Foram necessários 18
séculos e meio para que
este dogma herético fosse
proclamado oficialmente. O
então Papa Pio IX publicou
em
02/02/1849,
uma
Encíclica, solicitando que todos os bispos expressassem sua opinião a respeito,
tendo muitos deles se pronunciado contra. Mas, mesmo assim, este mesmo
papa através de sua bula
“Ineffabilis Deus”, em 08 de
dezembro de 1854, decretou
a Imaculada Conceição de
Maria, como novo dogma da
Igreja Católica Romana na
presença de 54 cardeais e
de 140 bispos.
Apesar de a fórmula
dogmática declarar que
essa nefanda doutrina foi
“revelada por Deus”, o certo é que nas páginas das
Sagradas Escrituras não
existe a mais leve insinuação de que a Bendita Virgem a Mãe de Jesus tivesse sido concebida sem pecado!
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Onde Estamos Implantando Igrejas?
E

“Uma Igreja Unida Em Cristo
Submete-se Às Autoridades
Definidas Por Deus” – Parte I
(Uma reflexão em 1 Coríntios)

D

ois irmãos estavam brincando no quintal de casa
quando a irmã mais velha gritou: “Vocês têm que
entrar, se lavar para jantar. Agora mesmo!” Quando ela entrou, a mãe perguntou: “Os meninos estão vindo?” Ela frustrada disse: “Não!”. Então a mãe mandou que voltasse e
disse da seguinte maneira: “Mamãe disse para vocês entrarem agora!” Os garotos imediatamente obedeceram. O
que fez a diferença entre a primeira e segunda tentativa da
menina foi a autoridade.
Esta história nos chama a atenção para um dos maiores
desastres que a sociedade moderna vem sofrendo. Ninguém
se submete a mais ninguém. Todo mundo se acha no direito
de desrespeitar seus líderes. Autoridade tornou-se algo sem
sentido para o mundo atual, e isto afetou a igreja.
Em 1 Coríntios 11, Paulo inicia uma série de instruções
e exortações de como deveria ser o procedimento dos salvos no culto. E nos versículos 2 a 16 deste capítulo verificamos o apóstolo falando que para uma igreja andar unida
submetendo-se às autoridades que Deus definiu, é importante que ela entenda o significado dessa submissão. Há
pelo menos quatro significados, mas veremos o primeiro
neste artigo e os demais no próximo.
Primeiro, SUBMISSÃO À AUTORIDADE SIGNIFICA ENTENDER A HIERARQUIA DEFINIDA POR DEUS (vv.3-6). Deus estabeleceu autoridade para seu povo desde a criação, e isto,
afeta o modo de ser da igreja. Nas sinagogas judaicas sempre oravam com a cabeça coberta; mas agora na igreja cristã a prática era justamente oposta.
O ensino dizia respeito a: a) Um homem não devia ficar
com a cabeça coberta porque foi designado por Deus como
cabeça na criação terrena, cobrir a cabeça negaria esta posição. Além disso, considerando que a cabeça do homem fala
do senhorio e autoridade de Cristo, cobri-la seria negar essa
autoridade; b) Uma mulher devia ter a cabeça coberta por ser
um sinal de estar sobre a autoridade de outrem, no caso, um
homem (marido); e também era um hábito comum para aquela
cultura ter um véu sobre a cabeça; c) usa-se muito falar que
as mulheres usavam véu para se diferenciarem das prostitutas da cidade de Corinto, mas, me parece que esta não era a
razão, pois em outras cidades, inclusive Jerusalém, o véu
era um hábito, e não se faz menção às prostitutas lá. Entendo, que as razões teológicas são mais profundas e suficientes do que simplesmente as culturais.
Então porque as mulheres crentes não usam mais véu hoje?
Primeiro, há uma distinção entre significado do texto e
significância. Significado é o que ele diz às pessoas naquela cultura, e significância é como ele se aplica em nossa
atual situação cultural. Quando uma mulher em Corinto
orava sem véu, ela desonrava sua cabeça (o marido), porque naqueles dias o véu era um símbolo do respeito da
mulher para com o seu marido. Em nossos dias, o véu não
tem mais esse significado, por isso não se faz necessário
seu uso pelas irmãs.
Segundo, há uma diferença entre mandamento e cultura. Os mandamentos das Escrituras são absolutos, ao passo que a cultura é relativa. Para entender melhor isto, existe
um princípio por trás de cada mandamento que é absoluto,
mas a forma como será praticado, pode sofrer alterações.
Por exemplo: No oriente Médio os homens usam vestidos, o
que seria considerado um problema aqui no Brasil (pelo
menos por enquanto).
Queridos irmãos, a ênfase dada pela Palavra é que submissão à autoridade significa entender a hierarquia definida por Deus. Portanto, o mandamento é que quando a igreja estiver reunida, as mulheres em todas as culturas e em
todo tempo da história devem demonstrar ter respeito para
com seus maridos. Em Corinto, este respeito era evidenciado pelo uso do véu. Aqui, ele deve ser evidenciado pela
submissão; muitas vezes pelo silêncio, preferindo que o
marido tome a palavra.
Uma palavra final aos homens: “mula sem cabeça faz parte
do folclore brasileiro”; agora, ESPOSA SEM CABEÇA, faz parte da
estratégia do Inimigo para desestabilizar os casamentos e a igreja. Irmãos, se Deus nos colocou, como líderes, então vamos
honrar a ordem do Senhor e sermos homens de verdade!
Continua na próxima edição
Pastor em S.J. dos Campos-SP, mestrando em NT.
Diretor acadêmico do Seminário Teológico Emaús
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m 2006, o trabalho
de implantação de
novas igrejas no Brasil, realizado por duas das missões
batistas fundamentalistas
alcançou um total de 28 projetos missionários. São 17
pela AMI - Associação
Missionária Independente e
11 pela CBBN - Comunhão
Batista Bíblica Nacional.
A AMI é uma agência
missionária batista fundamentalista de posição independente formada por batis-

tas independentes, bíblicos
e regulares que credencia
missionários das igrejas
batistas de posição fundamentalistas. A CBBN trabalha apenas com missionários de igrejas ligadas à Comunhão.
A AMI atua exclusivamente
com projetos de implantação de igrejas. A CBBN
credencia seus missionários tanto para a implantação
de igrejas no Brasil, como
em convênio com a Missão

Novas Tribos do Brasil para
evangelização de povos indígenas e outros ministérios. Neste levantamento
estamos considerando apenas projetos de implantação de igrejas no Brasil, tanto da AMI como da CBBN.
Também não estamos incluindo neste relatório, missionários de outras missões do
meio batista fundamentalista
envolvendo independentes,
bíblicos e regulares. Além de
haver outras missões, há tam-

bém missionários que atuam
ligados à própria igreja sem
vínculo com organizações
missionárias, associações,
juntas, comunhão, etc. Esperamos que para 2007 tenhamos condições de fazer uma
divulgação mais ampla envolvendo todas as missões organizadas e abrangendo todas
as formas de trabalhos missionários no Brasil e no exterior.
A localização de cada
projeto, pela ordem alfabética é a seguinte:

Projeto 01 - CBBN
Ariquemes RO
Pr Benício da Silva

Projeto 08 - AMI
Castanhal PA
Pr Inácio Neves Cereja

Projeto 15 - AMI
Igarapava SP
Pr Leonilson Pereira Leite

Projeto 22 - AMI
Presidente Prudente SP
Pr Josué Amaral da Silva

Projeto 02 - CBBN
Avelino Lopes BA
Pr José Antonio Marques

Projeto 09 - AMI
Caxias do Sul RS
Pr João Luis de Souza

Projeto 16 - AMI
Jaboticabal SP
Pr Daniel Rodrigo de Sousa

Projeto 23 - CBBN
Recanto das Emas DF
Pr Geovan Bezerra dos Santos

Projeto 03 - AMI
Batatais SP
Pr Almir Nunes

Projeto 10 - CBBN
Enviara AM
Pr José Carlos Guimarães

Projeto 17 - CBBN
Junqueiro AL
Pr Rosalvo Jesus M Filho

Projeto 24 - AMI
Rio Branco AC
Pr Ruy Lopes de Messias

Projeto 04 - CBBN
Buritirama BA
Pr Eurípedes A dos Santos Filho

Projeto 11 - AMI
Fátima do Sul MS
Pr Geraldo Majela Pupin

Projeto 18 - CBBN
Maceió AL
Pr Joselito de Assis

Projeto 25 - AMI
Santa Izabel do Rio Negro AM
Pr Moisés Gomes de Oliveira

Projeto 05 - AMI
Cajamar SP
Pr Nilson Aurora de Souza

Projeto 12 - CBBN
Feira de Santana BA
Pr José Manoel Cerqueira

Projeto 19 - CBBN
Mundo Novo MS
Pr Otávio Correia dos Santos

Projeto 26 - AMI
São Carlos SP
Pr Fernando César Martins

Projeto 06 - AMI
Camaçari BA
Pr Tomé Lopes dos Santos

Projeto 13 - AMI
Goianésia GO
Pr Vanderley Borges

Projeto 20 - AMI
Pedregulho SP
Pr Armando Castelan Jr

Projeto 27 - CBBN
Sinop MT
Pr Edvilson Manoel dos Santos

Projeto 07 - CBBN
Campina Grande PB
Pr Alex Polessi Junqueira

Projeto 14 - AMI
Goianira GO
Pr Robson Marcelo da Silva

Projeto 21 - AMI
Ponta Porã MS
Pr Ricardo de Oliveira Leite

Projeto 28 - AMI
Várzea Grande MT
Pr Odair Alves de Souza

Novos projetos para implantação de igrejas estão
em fase de montagem, bem
como projetos para o exterior
e para as tribos aqui no Brasil. Em 2007 será feito um levantamento mais amplo tentando identificar o maior nú-

mero possível dos missionários batistas fundamentalistas, espalhados por diversas missões além daqueles que são autônomos.
Entendemos que a prioridade em missões seja a implantação de novas igrejas,

pois onde uma igreja é implantada, seu alcance missionário se estende, pois ela se
torna uma nova base para
envio e sustento de novos
missionários.
Queremos aproveitar
esta oportunidade para soli-

citar a todos os pastores,
missionários e irmãos das
igrejas, que nos enviassem
suas listas de endereços
dos missionários que conhecem. Muito nos ajudarão
para os projetos de divulgação em 2007.

Os Dois Governos Mundiais
N

os últimos meses
deste ano, o Brasil e
os Estados Unidos da América passaram por eleições.
O Brasil reelegeu o seu Presidente e renovou a Câmara
Federal, o Senado, os governos estaduais e suas respectivas assembléias legisla-tivas. Os EUA prepararam
o terreno para a próxima eleição presidencial através das
eleições para governadores,
senadores e deputados. Mudanças ocorreram.
A pergunta que sempre
fica no ar após as eleições é
sempre a mesma: O que vai
acontecer agora? De modo
objetivo, politicamente falando, nunca é fácil responder
a tal questionamento, mas
de modo geral e abranente,
não apenas as eleições brasileiras e estadunidenses
sinalizam para um objetivo
maior, mas a movimentação
política mundial é que deve
ser observada atentamente.
Em todos os continentes
percebemos um avanço claro e definido para um siste-

ma de governo centralizador.
A globalização deve ser vista
como sinônimo de centralização do poder de decisão.
A primeira etapa da
globalização, que é econômica já está quase concluída.
O Mercado (grafado com “M”
maiúsculo de propósito), já
se tornou um “deus” venerado por todos os governos. O
Mercado não lida com seres
humanos. Lida com consumidores! Não é gerido por
pessoas que o povo elege,
e sim por um sistema mundial que se sobrepõe aos
governos institucionais.
A movimentação política
mundial aponta para a centralização das decisões nas
mãos de uma elite minoritária. O Movimento Nova Era,
que idealiza os passos desse governo mundial, tem
através da ONU - Organização das Nações Unidas, o
controle tático que já assegura o encaminhamento de
decisões capazes de unificar o planeta politicamente
através da formação dos blo-

cos estratégicos.
Os setores mais importantes do mundo já estão
sob controle na ONU através
dos seus tentáculos. O FMI
controla a economia; a FAO
controla a alimentação; a
UNESCO controla a saúde e
a educação; o Conselho de
Segurança controla o exército; o Protocolo de Kyoto foi
um passo importante para
políticas mundiais de controle ambiental e muito mais
está sendo feito.
Outro lado, um pouco
mais obscuro, mas de igual
importância para o estabelecimento de uma Nova Ordem
Mundial, são as sociedades
secretas, artérias por onde
circulam as mais importantes informações para o controle das nações. Uma verdadeira teia de organizações
ocultistas que labuta a favor
de Lúcifer.
Nós sabemos que, além
dos quatro impérios mundiais que já se formaram:
Babilônia, Medo-Persa, Grego e Romano, ainda teremos

outros dois: O Império Romano Reavivado (tribulação)
e o Milênio. É certo que se
tornarão realidade, pois os
mesmos textos que profetizam os quatro anteriores
prevêem esses outros dois.
O primeiro que está sendo montado, mas que só
será estabelecido através do
Anticristo, será a tribulação
e terá curta duração: 7 anos.
O segundo implantado como
teocracia sucederá à tribulação.
Os partidos políticos, as
sociedades secretas, e todas as organizações que
trabalham incessantemente
para a montagem da globalização nem imaginam a que
causa estão servindo. Acreditam que um governo mundial trará a paz tão sonhada,
mas desconhecem tanto a
natureza pecaminosa humana, quanto a sagacidade e
crueldade do príncipe das
trevas. O lugar certo para
mantermos os nossos olhares é a nação de Israel.
Maranata!
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Jesus não vai nascer neste Natal
Q

uando menino, criado nas tradições religiosas do catolicismo romano, eu vivia o misticismo
das comemorações pagãs
do Natal com a mente dividida entre um menino Jesus
que nasceria e um Papai
Noel que me presentearia.
Os enfeites natalinos,
escassos em nosso lar devido à pobreza quase extrema, me atraiam para as vitrines das lojas no centro da
cidade e para os presépios
criativos em diversos lugares da católica Batatais de
fortes tradições italianas.
A minha salvação pela fé
em Jesus Cristo aos 14
anos de idade colocou ponto final nas ilusões mitológicas e mercadológicas do
Natal redirecionando a minha vida para a realidade da
Palavra de Deus.
Como cristão continuo
comemorando o Natal em família. Geralmente trocamos
presentes, fazemos uma ceia
especial, lemos principal-

mente, as passagens de
Mateus e Lucas narrando o
cumprimento profético do
nascimento do Messias, oramos agradecidos pela salvação que recebemos pela graça de Deus em Cristo e nos
comprometemos a continuar
anunciando a morte de Cristo até que Ele volte.
O que fazemos questão
de destacar a cada Natal é o
fato que o nascimento de
Jesus não deve ser visto
como o início de Sua existência, pois ele pré-existe ao
tempo histórico. Foi Ele mesmo que declarou em João
8:58, “Antes que Abraão existisse, Eu sou”. O próprio
Evangelho Segundo João no
capítulo primeiro declara a
eternidade do Filho.
A grande verdade acerca
do Filho de Deus, o Messias
de Israel, o Jesus Cristo desses últimos dois mil anos da
história da humanidade, é
que Ele é Deus.
O próprio Senhor Jesus
fala de si mesmo como Deus

ao identificar-se como o “Eu
sou”. Ele faz uso da mesma
expressão com que Jeová se
revelou ao povo de Israel no
AT. Teologicamente podemos afirmar que Jesus é a
pessoa da Trindade que se
voltou para a humanidade: o
“Deus conosco”.
As diversas vezes em que
Jesus se auto-revelou como
Deus não deixam dúvidas
acerca de quem Ele é: João
13:19; 8:24-25,53,58-59;
6:35; 8:12; 9:5; 10:9;
10:11,14; 11:25; 14:6; 15:1;
18:3-6. Esta última declaração de Jesus em João 18:36 é a mais marcante de todas, pois se revelou com o
nome de Deus, “Javé”, aquele que existe por Sua própria
força e poder, aquele que
existe por si mesmo.
Consequentemente, entender que aquele Jesus que
veio ao mundo numa
estrebaria viveu cerca de 33
anos entre nós, morreu em
uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia para voltar ao céu,

de onde tinha vindo, faz toda
diferença nas comemorações natalinas.
Não procuro confrontar
pessoas pela forma como
comemoram ou deixam de
comemorar o Natal. Procuro
apenas aproveitar a ocasião
para mencionar acerca do
verdadeiro objetivo da vinda
do Messias prometido.
As profecias bíblicas
cumpridas exatamente como reveladas nas Escrituras
acerca da encarnação de
Cristo constituem a maior
garantia de que aquelas que
ainda não se cumpriram,
certamente ainda farão parte da história.
Fica a pergunta para reflexão: O que você celebrará neste Natal? Será a encarnação
do Deus Todo Poderoso na
Pessoa de Jesus Cristo, que
veio para redimir a humanidade pecadora? Ou será uma
festa místico-pagã onde Papai Noel divide as atenções
com o inofensivo infante de
Belém?

Cuidado com as dívidas !
É

impressionante
como cresce o número de endividados no país!
Pesquisa divulgada pelo noticiário da TV dá conta de
60% o índice de devedores.
Quase 40% são considerados inadimplentes. E o pior
de tudo é que dentro de tal
percentagem estão muitos
crentes. Quais os motivos
que conduzem as pessoas
às dívidas? Certamente
como pastor quero ressaltar o assunto no meio do
nosso arraial e, à luz bíblica, passar alguns princípios para evitarmos sofrimentos
causados
pelo
endividamento.
A orientação do apóstolo. Paulo exortou os salvos a
“nada deverem, a não ser o
amor” (Rm 13:8). Nada dever nos lembra o dever de
comprarmos à vista. Entendo que muitas coisas úteis
somente podem ser adquiridas a prazo. Aí entra a prudência ensinada pelo sábio:
“Não apliques o teu coração
a todas as palavras que se
dizem...” (Ec 7: 21a). Há um
grande apelo ao consumismo. A mídia alardeia facilidades em obter coisas
tentadoras e que, na realidade, são supérfluas. Não se
deixe enredar por tais ofertas “milagrosas”. Compre
agora e pague somente daqui a três ou quatro meses,
é a “super promoção” oferecida diariamente pela
mídia. É a tentação para se
gastar mais do que se ganha.
O pastor Júlio Sanches,
em brilhantes linhas, entre
outras coisas disse o seguinte: “... Não é necessário

documento. Importante é
entrar pela porta do crediário
ou áureo portão do cartão de
crédito. Há pessoas que têm
tantos cartões de crédito
como os dias do mês. Fazem
crédito para pagar o crédito
passado. Trabalham para
pagar juros exorbitantes.
Caíram no conto da pseudo
felicidade de possuir, não
importa como e nem quais
conseqüências... Não souberam administrar com sabedoria o pão de cada dia.
Não é preciso afirmar que
má administração dos bens
recebidos é pecado. Tais
salvos nunca farão obra
missionária. Jamais dizimarão. Tampouco experimentarão a alegria de saborear o
maná fresquinho que o Senhor concede aos seus filhos. Alguns se julgam vítimas. Mas não são. Apenas
caíram na filosofia das riquezas fáceis. Elas não existem”.
Não caia na tentação de
ter o que não pode. Se outros têm, não ambicione e
nem inveje. Coloque em
prática – e é o grande segredo – as palavras do escritor bíblico: “Seja a vossa
vida
sem
avareza.
Contentai-vos com as
cousas que tendes; porque
ele tem dito: De maneira
alguma te deixarei nunca
jamais te abandonarei”
(Hb13:5). Esta sim, é a preciosa promessa que precis a m o s c r e r e d e s c a n s a r,
pois “Ele sabe do que temos necessidade”.
O ensino da sabedoria. O
livro de Provérbios é conhecido como “o segredo para
uma vida vitoriosa.” Trata

sobre todos os
assuntos
da
vida humana.
Previne mostrando os resultados negativos
de passos errados. Revela que
muitos
dos
“dias maus”
podem ser evitados (Pv 4: 20,
22, 23 e 26).
Hoje é fácil
obter empréstimos. Os anúncios estão em
Pr. José Infante Jr.
toda parte. Tudo
PIBB em Vitória da Conquista BA
muito
fácil.
Quantos estão amargando nho e, como conseqüência,
dificuldades por entrarem a necessidade de disciplinessa “boa oportunidade” . na por parte da igreja. CuiCuidado! Veja o ensino do dado com fiança. É um disábio. Ele diz “Pondera” . lema. Amizade se torna iniManda guardar o coração, mizade por causa de dinheipois o mesmo é enganoso. ro emprestado ou aval. Leia
É preciso domínio próprio e o que o sábio ensina em
prudência numa época do Provérbios 20: 16; 22: 26,2.
competir para ter. Tenha o Fiança entre pais e filhos é
que precisa realmente ter e assunto de família. Mesmo
não porque os outros têm. assim cuidado com os “próPassos de acordo com as digos”. Fiança para outros
pernas. Um casal deve estu- é, maioria das vezes, “enxadar bem um crediário a fa- queca”.
Estamos chegando às
z e r.
Cuidado
com
a
massificação da mídia sobre chamadas “festas de final
vantagens de ter o “que sem- de ano”. Os apelos já estão
pre sonhou” . Sonhos podem circulando oferecendo vanvirar pesadelos na vida real. tagens mil. Cuidado com as
Paulo ensina: “Tendo sus- d í v i d a s ! S e j a p r u d e n t e .
tento e com que nos vestir, Nada de “grandeza”. Lemestejamos contentes” (I Tm b r e - s e d o s á b i o q u a n d o
6:8).
disse PONDERA. Comprar o
O dinheiro é uma bênção necessário, andar de acorquando usado com sabedo- do com as pernas e semria. O “amor ao dinheiro é a pre (que possível) pagar a
raiz de todos os males”. vista, é sabedoria e prudênPortanto é preciso muito cui- cia. É evitar cair em abisdado na administração do mos. É não perder sono por
salário. O amor ao dinheiro causa de dívidas. É dar boa
pode levar ao mau testemu- conta da nossa mordomia.

Grandes Exemplos de
Generosidade no AT
N

o início deste ano começamos nossos artigos com
um tríplice propósito: Primeiro – estabelecer a generosidade como resposta a uma generosidade muito maior
recebida de Deus. Segundo – a necessidade do desenvolvimento do espírito de graça no dar sem pensar no que vai
receber. Terceiro – levar em consideração que a motivação
para dar deve estar no Deus que nos é gracioso, e não naquilo que vamos receber por dar.
Em suma, nosso propósito central era demonstrar que Deus
quer ver entre seu povo homens e mulheres que são generosos
por causa de seu temor ao SENHOR. Para ilustrar isso, queremos notar o exemplo encontrado em Ex 25.1-9 e 35.4-29. O que
encontramos aqui é o evento da doação para as ofertas dadas
ao Tabernáculo. Ao olhar esse texto nós observamos certos princípios que devem fazer parte de nossa ação em doar.
O primeiro princípio vem de Ex 25.2. O homem ofertante
deve ser generoso na sua inteireza. O seu coração deve
estar inclinado a isso (“o coração mover para isso”). Deus
não quer a oferta de ninguém com coerção ou com intenção
escusa. Ele quer sua oferta como resposta de sua gratidão
a ele. E aquele que percebe sua história do prisma da graça
de Deus virá doar com generosidade.
O segundo princípio é que a generosidade é produto de
uma coração disposto a dar e voluntário (v. 5): “Todo aquele
que está querendo trazer uma oferta para o Senhor.” A vida
orientada por generosidade deve partir de um envolvimento
com a doação. É como se seu próprio coração estivesse
acompanhando aquilo que é doado.
Outro princípio é que é impossível não verificar a graça
de Deus. Quando o povo leva a sério o desafio de ser generoso, o trabalho de Deus terá abundância (v. 20-21). Então
vejamos que o povo começou a viver dentro de um contexto
de generosidade. Deus havia dito que eles não sairiam do
Egito de mãos vazias. Diante do cumprimento das promessas divinas, o povo doa daquilo que Deus lhe deu dos egípcios para a obra do Tabernáculo. Sendo que isso é refletida
em todas as classes de pessoas dentro do povo de Israel (v.
22). Não eram somente os que tinham muito que davam. Os
que não tinham muito também participaram.
O que o povo deu? O povo deu do que tinha (v. 23-24),
ofertaram suas habilidades (v. 25-26), os príncipes deram a
sua contribuição (v. 27-28) mostrando que eles eram modelos de generosidade. No final, todo o povo contribuiu com
generosidade (v. 29): “Estar querendo”; “ofertas de livre vontade”; “tudo conforme Deus mandou através de Moisés”.
Diante disso, algo inédito aconteceu no meio do
povo(36.3-7): O povo foi tão generoso que chegou um momento que os artífices disseram que não havia mais necessidade de ofertas. O povo foi proibido de dar. O que deram
era mais do que suficiente para a obra proposta.
Também aconteceu outro elemento inédito – a liderança
tornou-se um modelo de generosidade para o povo, ou exemplo de fidelidade (Nm 7.1-89; 1 Cr 29.6-8). Quando a liderança age em fé, o povo se alegra (1 Cr 29.9).Os príncipes de
Israel trouxeram suas ofertas em datas marcadas para demonstrar sua porção na consagração do Tabernáculo (Nm
7). Note: essa oferta dada publicamente não tinha por alvo a
exibição humana do homem que doava. Mas a demonstração pública de que ele também era consagrado e grato ao
SENHOR. Aquele que muito tinha recebido, também muito
dava. Abundância da oferta era demonstração da abundância da graça de Deus que ele havia recebido.
O texto conclui que uma liderança generosa é motivo de
alegria para o povo e para o rei (v. 9). Os líderes são desafiados a serem modelos para o povo.
Ilustremos esse modelo com um caderno de caligrafia.
Quando comecei a aprender a escrever, minha professora
me deu lições de caligrafia num caderno próprio. O alvo era
aprender a escrever bem seguindo um modelo perfeito – as
letras perfeitas encontradas na margem esquerda.
Os líderes devem apresentar-se como um caderno de caligrafia. Eles devem ser a letra perfeita para ser imitada pelos
liderados. Eles devem ser aqueles que, sem o emprego farisaico
da exibição, servem de orientadores para as ações do povo.
Entretanto, não poderia terminar essa série de artigos sem
um alerta – A Causa para o Abandono da Generosidade foi
Pecado do Povo. Essa atitude extravagante de generosidade no
deserto não sempre presente na história da nação de Israel.
Quando o povo estava em pecado, a primeira coisa que se deixava de fazer era as contribuições para o Templo. Idolatria leva
ao abandono das coisas de Deus (2 Cr 24.17-2; veja também 2
Cr 28.24; 2 Cr 29.1-7; Ne 13.1-4; Jr 19.4; Ml 1.6-14; 3.6-18).
O que amarra a generosidade do povo hoje? Será o pecado? Se é, confissão e abandono do pecado levará a uma
nova história do povo de Deus no mundo. Assim, finalizemos com nosso desafio central: Deus quer ver entre seu
povo homens e mulheres que são generosos por causa de
seu amor pelo SENHOR.

*

Pastor em São Paulo-SP, Diretor do SEBARSP
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TELEGRÁFICAS
AIBREB
Os Batistas Regulares do Brasil estarão se reunindo nos dias 15 a 19 de maio
de 2007, em Beberibe, litoral cearense,
próximo a Fortaleza. O tema geral será:
Missões. Investimento: R$350,00. Maiores informações com o Pr José Moraes
Duarte (85) 3086-7548.

Cajamar
Continuem orando pelo Pr Nilson Aurora de Souza e sua família. Eles estão
na fase de levantamento de sustento para
implantação de uma igreja em Cajamar
SP. Para convites: (11) 3436-5959.

Novo endereço
O Pr José Navarro Neto está em novo
endereço: Rua Maria Dalcia Dores, 126
CEP 02.351-040 - Parque Casa de Pedra,
São Paulo SP. Telefones: (11) 6991-2776
e 9141-2254.

Novo Pastor
Neste mês de dezembro, a Igreja Batista Boas Novas estará recebendo o seu
novo pastor, Márcio Barroso Santos Trindade com a esposa Vânia e as filhas
Naara e Maressa.

Casais
A Igreja Batista do Horto do Ypê, São
Paulo SP, liderada pelo Pr Edgar Donato
realiza nos dias 8 a 10 de dezembro a
Segunda Conferência para Casais. O
evento acontece no Hotel Pilar em Ribeirão Pires SP. Contatos com Sandra (11)
5816-8189 e Henilda (11) 5512-0953.

Instituto Bíblico
No mês de agosto de 2006 iniciaram-se
as aulas do Instituto Batista Bíblico Palavra
Viva na sede da PIBB Palavra Viva em
Mathias Velho, Canoas RS. Sete alunos fazem parte da primeira turma. Os professores deste primeiro semestre são os pastores Jeffrey Barker, Arlindo Torres Inchauspe,
José Arlindo Torres Valiente e Harold
Hatman.
Bíblia Falada
A Bíblia falada em MP3. Você pode ter
nos seguintes idiomas: Português, inglês,
NT grego, AT Hebraico. Na compra da Bíblia
em hebraico você recebe grátis um dicionário eletrônico de hebraico e uma Bíblia em
hebraico, Antigo e Novo Testamento (escrito). Contatos: bibliafalada@mail.com ou
euquerocomprar@cgispy.com, telefones
(21) 3072-2920 e 851-7161.

50 Anos
O SEBARSP - Seminário Batista Regular de São Paulo estará comemorando
50 anos em 2007. Se você é um ex-aluno,
entre em contato com a direção da escola
por e-mail: secretária@sebarsp.org.br
ou telefone (11) 3331-5463.

Criacionismo
Foi excelente a participação no evento
promovido pela JUBBESP com o Prof.
Adauto Lourenço na Igreja Batista Esperança em São Paulo nos dias 2 a 4 de
novembro. No dia 5, domingo, a programação permaneceu na IBE.

8 Anos
Dias 24 a 26 de novembro de 2006 a Igreja Batista Adonai em Osasco SP, sob a liderança do Pr Fernando, realizou uma série de
conferências em comemoração ao oitavo
aniversário de fundação da mesma. O pregador foi o Pr Ricardo Pereira.
Estância Esperança

Norte de Rondônia

Pr Delmir Zambiazzi e família

Swedberg. O encontro é aberto para toda a
família. Contatos: pelo fone/fax (11) 32227057.

Ainda os 40 anos
Como parte das comemorações do quadragésimo aniversário da Igreja Batista Bíblica em Vila São Jorge, Guarulhos SP, sob
a liderança do Pr Renato Sá Barreto, foi realizado uma série de conferências nos dias
10 a 13 de novembro. O pregador foi o Pr
Tomé Lopes dos Santos do Templo Batista
Jerusalém em Camaçari BA.

Timor Leste
O Pr Lourinaldo Araújo, missionário da
CBBN, juntamente com sua esposa Suênia
e os filhos, Levi e Nathan continuam as viagens por diversos estados brasileiros com
vistas a completar o sustento para serem
enviadas ao Timor Leste. Os muitos protestos no país, principalmente na capital Dili,
que já levou ao assassinato de um missionário brasileiro, tem dificultado a entrada de
estrangeiros no país. Pr Lourinaldo está se
preparando para a viagem e pede apoio para
as passagens.

A Voz Apinajé
Entre em contato com os pastores
Paulo Simões de Arruda e Rogério Inácio
e informe-se acerca do Projeto “A voz
Apinajé”: e-mail: prrogerioisisinacio
@bol.com.br , telefone (63) 3471-3365 ou
pela Caixa Postal 11- CEP 77.900-000
Tacantinópolis TO.

para a futura igreja. O preletor da reunião foi
o Pr Francisco Assis dos Santos, da Igreja
Batista Antioquia.

Pr Bill e Susana
Em janeiro de 2007 a Estância Esperança
em Catalão GO, sob a direção do Pr Bill Kieffer,
realizará dois importantes retiros. Dias 2 a 6
Retiro para Treinamento de Conselheiros tendo como preletor o Pr Milton José Nunes de
Ribeirão Preto SP. Dias 8 a 13 o Retiro para
Jovens e Adolescentes, tendo como preletor o
Pr Wagner Barros, de Ribeirão Preto SP. Para
ambos, o investimento será de R$70,00 por
pessoa. Contatos: e-mail: wkieffer@wgo.com.br
, telefone (64) 3471-8169.

O Templo Batista Bíblico, liderado desde
2002 pelo Pr. Delmir Zambiazzi acaba de lançar um projeto arrojado que visa alcançar o
Norte de Rondônia e o Sul do Amazonas. O
objetivo é viabilizar a implantação de cinco
novas congregações. Os três primeiros são:
Morrinho, Calábrea e Rio Mucuim. Para maiores informações (69) 3221-0759 com Pr
Delmir.

Asas de Socorro
A Missão Asas de Socorro, que desenvolve ministérios de apoio à obra missionária
em todo o Brasil oferece oportunidade para
diversos trabalhos: informática, administração, marketing, designer gráfico, finanças,
piloto-mecânico, entre outros. Maiores informações: www.asasdesocorro.org.br

Rio Branco AC
No dia 2 de novembro último, na Igreja
Batista Fundamental, aconteceu uma reunião de apoio ao ministério do missionário
da AMI, Pr Ruy Lopes Messias com a presença de outras duas igrejas da capital
acreana. Na ocasião foi lançado o desafio
de uma campanha para adquirir o terreno

AIBRECES
No período de 31 de janeiro a 4 de fevereiro de 2007, no Hotel Fazenda Três Poderes em Caraguatatuba/ São Sebastião, litoral Norte de São Paulo, acontecerá o 49°
Encontro
da
AIBRECES.
Tema:
“Quebrantamento - Uma questão de Atitude”
(Salmo 51:17). Preletor: Pr John Ernest

17 Anos

Pr Marcelo e família
A Igreja Batista Nova Vida em Sorocaba
SP, sob a liderança do Pr Marcelo Martins,
comemorou o seu décimo sétimo aniversário de fundação realizando uma série de conferencias nos dias 11 e 12 de novembro de
2007. O preletor foi o Pr Carlos A Moraes,
Diretor de Missões da AMI.
Maputo
O missionário Pr Odenilson de S.
Figueiredo e família, enviados a
Moçambique, África, pela Missão Batista Brasileira Fundamentalista, continua o trabalho
de implantação de uma igreja em Maputo.
Mesmo estando ainda no período de adaptação, já percebeu a enorme receptividade
do povo para com o Evangelho. A cada culto,
novas pessoas contatadas estão chegando.
Contatos,
e-mail:
adenilson.luiza
@gmail.com
21 Anos
A
Segunda Igreja Batista Bíblica
em
Belo Hor izonte, sob a
liderança
do Pr Almir
Rogério Ribeiro, comemorou o vigésimo primeiro aniversário de
fundação
realizando
uma série
de confePastores Vanderley e Almir
rências nos
dias 17 a 19 de novembro próximo passado.
O preletor foi o Pr Vanderley A Martins, da
Igreja Batista Bíblica em Campos Elíseos,
Campinas SP. Na foto, os pastores Vanderley
e Almir.

Dicas de Leitura

Símbolos
Pr Édino Melo
Transcultural
Editora
edinomelo@ig.com.br

Entre em contato e conheça
os livretos da
Série Descoberta e Ferramentas. São
armas eficazes
no
combate
das sei tas e
heresi as dos
nossos dias.

Uma escolha
para a Vida toda
Joe Jordan
Actual Edições
www.chamada.com.br
A escolha do
cônjuge é para
sempre.
Este
livreto da série
Temas
A tuai s
apresenta sólidos princípios bíblicos para o casamento. Vale a
pena ler.

Convite
Para Viver
John
Blanchard
Editora Fiel
www.editorafiel.com.br

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

Os tempos haviam mudado, mas
o coração do homem não. Este livro do AT pode
ser aplicado para
a Igreja Hoje. A
mensagem
do
profeta Malaquias
é atualíssima!

Escrito há mais
de três séculos, este livro
continua atual,
oferecendo solução para os
graves problemas da sociedade.

A Anatomia
de Uma Dor
C S Lewis
Editora Vida
www.editoravida.com.br

Neste relato tocante, C S Lewis
mostra seu lado
sombrio e amargo, até então
desconhecido
dos
leitores.
Aqui ele revela
seu sentimento
de indignação
após a perda de
sua amada até...

Como Viveremos
Francis Schaeffer
Editora Cultura Cristã
www.cep.org.br
Uma análise das características principais de
nossa época em busca
de soluções para os
problemas do Século
21. Para alcançarmos a
nossa geração com a
mensagem bíblica, precisamos conhecer tanto a mensagem quanto
o contexto cultural em
que vivemos.

A divulgação destas obras não implica em concordância com todos os títulos dos catálogos das respectivas editoras.
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João Ferreira de Almeida
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Doce Presença
A minha presença irá contigo. - (Êxodo 33:14)

E

m nossas vidas exis
tem pessoas que
nos trazem alegria com suas
presenças, são pessoas
que com seu sorriso, suas
habilidades, mudam o ambiente, deixam uma marca
de amizade e bondade.
Li a respeito de uma
menina que por onde passava levava alegria e paz,
quando sua amiguinha ficou
muito doente e não podia
sair para brincar, esta menina lhe fazia visitas diárias,
sua presença era como um
raio de sol, ela alegrava o
quarto, conversava, fazia sua
amiguinha rir, se alimentar,
e esquecer as dores, todos
naquela casa aguardavam
com alegria a chegada daquela menina que com sua
presença trazia o sol para
aquele quarto.
Na vida agitada que temos
muitas vezes esquecemos
que atos simples mudam o
ambiente em nosso trabalho,
em nossa casa por exemplo,
um bom dia acompanhado de
um sorriso pode mudar a atitude da atendente que vai nos
receber naquela repartição.
A Bíblia nos fala de uma
menina que mesmo sendo
escrava na casa de um homem poderoso, foi benção,
pois falou do profeta Eliseu, e
assim seu senhor foi curado
da lepra e com toda certeza
aquela menina levou alegria
e paz para aquela família.
“E disse a sua senhora:
Tomara que o meu senhor
estivesse diante do profeta
que está em Samaria; ele o
restauraria a sua lepra”. (II
Reis 05:03)
Jesus quando esteve

*

aqui na terra por onde passou
deixou a marca de sua doce
presença, todos que lhe procuravam recebiam atenção,
suas palavras consolavam e
o toque de sua mão além de
curar também demonstrava
todo seu amor.
Quando Jesus chegava a
uma casa triste pela doença
ou mesmo pela morte, sua
presença mudava tudo em
vida e alegria, quando Jesus
estava no barco a tempestade era acalmada e se fazia
bonança, a presença de Cristo transforma, muda, alegra.
Hoje nós crentes temos a
presença de Jesus em nossas
vidas, o Espírito Santo está
conosco e esta presença deve
também mudar os que estão
a nossa volta, o mundo hoje
precisa da doce presença de
Jesus, mas a maioria das pessoas não sabe como isto é
possível , portanto nós devemos demonstrar este amor
com nossas atitudes, com
nosso sorriso, com nossa presença ao lado dos que sofrem,
com nossa alegria em servir a
Jesus.
Nosso Salvador foi para o
céu, prometendo estar
conosco até o final dos dias,
temos hoje conosco a doce
presença de Jesus, portanto
não estamos sozinhos, e
nossos atos devem demonstrar isto.
“...Eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém”.
(Mateus 28:20)
Estamos chegando ao final de mais um ano, certamente muitas pessoas passaram por nós, convivemos
com alegrias e tristezas, re-

cebemos abraços e também
o desprezo de alguns, mas no
balanço geral devemos pensar no que fizemos pelas pessoas, se fomos benção, se
alegramos corações com a
harpa das doces palavras e
do sorriso.
Normalmente fazemos
planos para o ano que se aproxima, e entre eles precisamos
colocar o desejo de abençoar
vidas, vidas que estão tão próximas como a de nossos filhos, maridos, irmãos em
Cristo.
Nossa presença pode ser
doce quando sorrimos mais,
quando usamos nossos talentos para ajudar pessoas
fracas e tristes, quando falamos da certeza que Jesus
nos dá que estará presente
em todos os momentos.
Quando passares pelas
águas, estarei contigo, e ,
quando pelos rios, eles não
te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá
em ti. (Isaias 43:02)
Deus esteve conosco durante este ano, e sua doce
presença estará conosco em
2007, por isso temos a responsabilidade de abençoar
vidas, levar o evangelho a todos que sofrem, a todos que
ainda não sentiram o doce
abraço do Salvador.
Aproveito para agradecer a
cada irmã que esteve comigo e
com a irmã Selma compartilhando o que Deus falava ao nosso
coração, através desta coluna
muitas irmãs foram alcançadas
e amizades nasceram.
Que Cristo possa ser visto em nossas vidas a cada dia
deste novo ano.

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

Família Leaf retornará ao Brasil
E

m junho de 1972, de
sembarcava no Brasil a
família Leaf, Pr Donald Lynn
Leaf, a esposa Linda e o filho
André. A chegada ao campo
missionário foi na cidade de
Manaus AM, onde permaneceram até 1974. Lá mesmo em
Manaus nasceu o segundo filho, Benjamin, seis meses
após o desembarque.
A família só se completou
em 1983, em São Paulo, com o
nascimento da filha caçula,
Rachel. Nesse meio tempo nasceram os outros dois filhos:
Peter, em março de 1979 em
São José do Rio Preto SP quando Pr Donald trabalhava em
Olímpia SP e Sara que nasceu
na cidade de Salt Lake City, Utah,
EUA, em setembro de 1983.
Entre junho de 1972 e agosto de 1998, Pr Donald e sua
família trabalharam em diversos lugares aqui no Brasil.
Depois de aprenderem a língua nos dois anos em Manaus
mudaram-se para Barretos
onde atuaram entre 1974 e
1980 participando de diversos
ministérios em Barretos, Colina, Olímpia e Bebedouro. Naqueles anos apoiaram os missionários Delbert Ray Canright
e Jay Conway.
No período entre 1980 e
1990, o trabalho desenvolveuse em São Paulo, capital e
adjacências. Apoiaram trabalhos da Igreja Batista Nova
Jerusalém, com Pr Nilton
Osmar Malves, Caçapava SP,
trabalho iniciado pelo Pr
Malves e depois entregue ao
missionário Thomas Dean,
Jardim São Pedro, Jardim
Guarujá, Jardim Novo Santo

Amaro.
A partir de 1990, a família Leaf deslocou-se
novamente para o interior do estado de São Paulo, mais precisamente
para a cidade de
Orlândia, onde através do
ministério da Igreja Batista Independente liderada
pelo Pr Álvaro A Pavan,
apoiou a fundação do Seminário Teológico Missi- Pastores Donald e Carlos Moraes
onário EMAÚS liderado
pelo Pr Carlos A Moraes. Ao tem 27 famílias de missionámesmo tempo em que nas- rios atuando no México, Repúcia a AMI - Associação blica Dominicana, Honduras,
Missionária Independente, da Guatemala, Brasil, Romênia,
qual Pr Donald fez parte na Croácia, Hong Kong, Escócia
Diretoria.
e entre os índios nos EUA.
O trabalho na região de
No período de 2 a 21 de
Orlândia foi muito frutífero, novembro, Pr Donald esteve
pois havia a congregação em aqui no Brasil visitando boa
Morro Agudo, depois São Jo- parte dos trabalhos em que
aquim da Barra, Guará e o tra- atuou durante os 26 anos de
balho em Sales Oliveira com atividades missionárias no
um dos primeiros missioná- país. Esteve em São Paulo
rios da AMI que também par- capital, São José dos Camticipava do EMAÚS, Pr João pos, Caçapava, Orlândia,
Azevedo Saraiva Jr. Entre Batatais, Sales Oliveira, Ribei1992 e 1998 Pr Donald rão Preto, Morro Agudo,
apoiou o trabalho de implan- Guairá, Olímpia, todas cidatação da Igreja Batista Fila- des do interior de São Paulo,
délfia em Guaíra, iniciado e também em Cornélio
pelo Pr Paulo Ismael.
Procópio, onde vive o seu fiDepois de concluir o lho, Benjamin com a família,
Mestrado e Doutorado em Te- atuando no ministério da BBN
ologia, Pr Donald foi convida- Internacional, e Londrina, cido para assumir o cargo de dades do Norte do Paraná.
Diretor de Missões da sua
Pr Donald e a esposa Linmissão
nos
EUA,
a da estão em processo de comIndependent
Baptist pletar o sustento para retornar
Fellowship International onde como missionários ao Brasil.
atuou por oito anos até o dia Atualmente faz parte da Global
31 de maio de 2006. Além de Independent Baptist Mission,
atuar na missão, lecionou no com sede em Lewisville, Texas
Norris Bible Baptist Institute EUA. Contatos por e-mail:
em Fort Worth, Texas. A IBFI sower@charter.net

ais de 230 milhões
de pessoas no Brasil e outros 26 países do mundo de fala portuguesa conhecem a história de João
Ferreira de Almeida. Nascido
na cidade de Torres de
Tavares, Portugal em 1628, foi
para Málaca (Malásia) em
1642 com 14 anos. Nascido
no catolicismo tornou-se protestante atuante na Igreja Reformada Holandesa de
Málaca.
Com apenas 16 anos de
idade, João Ferreira de
Almeida começou a traduzir a
Bíblia para o português. Em
1651, transferiu-se para
Djacarta, onde começou a
estudar teologia e trabalhar
na revisão dos textos que ele
mesmo já havia traduzido. Em
1656, ordenado pastor, entre
1658 e 1661, pastoreou em
Colombo. Passou pelo sul da
Índia, em Tuticorin. Casado,
no Ceilão, com Lucrécia de
Camos, Almeida teve um casal de filhos.
A partir de 1663, aos 85
anos de idade, Almeida
pastoreou uma congregação
de fala portuguesa na Batávia,
onde permaneceu até o final
da sua vida em 1691. Foi ali
que voltou a dedicar-se mais
intensamente ao trabalho de
tradução da Bíblia para o por-

tuguês. Em 1676 terminou
o Novo Testamento, que só
foi publicado em 1681.
Em 1683, Almeida
completou a tradução do
Pentateuco. Quando veio a
falecer, em outubro de
1691, já havia traduzido o
Antigo Testamento até
Ezequiel 48:21. Após a sua
morte, Jacobus op den
Akker, pastor holandês,
completou a tradução em
1694. Depois de passar por
diversas correções, o texto foi
impresso na atavia, em dois
volumes: o primeiro em 1748
e o segundo, em 1753.
Almeida baseou sua tradução do Novo Testamento no
Textus Receptus. O Antigo
Testamento vem do Massorético. Essa tradução sempre teve forte oposição por
parte do catolicismo romano,
justamente por afetar as demais traduções.
Todos os anos aqui no
Brasil, no segundo domingo
de dezembro comemora-se o
Dia da Bíblia. Historicamente
essa comemoração teve início em 1549, na GrãBretanha, quando o bispo
Crammer, incluiu no livro de
orações do Rei Eduardo VI um
dia especial para que a população intercedesse em favor
da leitura do Livro Sagrado. A

João Ferreira de Almeida
data escolhida foi o segundo
domingo de dezembro.
Aqui no Brasil, o Dia da
Bíblia passou a ser celebrado em 1850, com a chegada,
da Europa e dos Estados Unidos, dos primeiros missionários protestantes. Em dezembro de 1948 aconteceu uma
das primeiras manifestações
públicas em comemoração
ao Dia da Bíblia. Até então,
devido às restrições impostas pela influência católica, as
comemorações se limitavam
ai ambiente das igrejas evangélicas.
Atualmente, em cerca de
60 países comemora-se o
Dia da Bíblia. Em alguns deles, a data é celebrada no segundo domingo de setembro,
numa referência ao trabalho
do tradutor Jerônimo, da
Vulgata, conhecida tradução
da Bíblia para o latim.

Leis contra Deus
P

ouco a pouco o nosso
país vai aprovando leis
que não encontram base na
Palavra de Deus. Recentemente falamos aqui acerca da
aprovação da lei que impede
a disciplina física dos filhos,
contrariando o que a Palavra
de Deus ensina sobre o assunto. Divórcio, aborto, união
sexual entre pessoas do
mesmo sexo, são leis que o
crente não terá que deixar de
lado em suas pregações e
práticas.
No dia 23 de novembro último a câmara aprovou a toque de caixa, o projeto de lei
que torna crime a discriminação ou o preconceito contra
pessoas por razão de sexo,
orientação sexual ou identidade de gênero - que abrange
transexuais e travestis. Pelo
projeto, quem praticar discriminação ou manifestar preconceito nos moldes previstos pela lei poderá ser condenado a até cindo anos de prisão.

Segundo o projeto de lei,
cabe punição também a quem
“impedir ou restringir a expressão e a manifestação de
afetividade em locais públicos
ou privados abertos ao público” (inclui as igrejas).
Sodoma e Gomorra
(Gênesis 19) talvez não tivessem leis formais acerca do
assunto, mas suas práticas
subiam ao céu. Nos dias do
apóstolo Paulo tais práticas
eram comuns, pois receberam atenção especial em Romanos 1:18-32.
Portanto, não cabe ao
crente fazer pressão sobre os
governantes nas questões relacionadas às leis. Mas não
podemos deixar de pregar a
Palavra de Deus. Nenhum
pecado deixa de ser pecado
por decreto humano. Respeitar o ser humano em suas
decisões individuais deve ser
prática de todos nós. O cristão deve pregar contra o pecado sem discriminar o pecador. Mas não será fácil convi-

ver com leis capazes de limitar-nos na pregação da Palavra. Teremos que, de novo,
fazer o que fizeram nossos irmãos primitivos conforme narra o livro dos Atos dos Apóstolos 4:29 e 20: “Agora, pois,
ó Senhor, olha para as suas
ameaças, e concede aos
teus servos que falem com
toda a ousadia a tua palavra...
Porque não podemos deixar
de falar do que temos visto e
ouvido”.
Tanto no Antigo quanto
no Novo Testamento, o povo
de Deus permaneceu obediente às leis, desde que
elas não os levasse a deixar de obedecer a Deus.
Veja os exemplos de Daniel
e seus três amigos na
Babilônia e as palavras de
Pedro e os apóstolos, em
Atos 5:29: “Mais importa
obedecer a Deus do que
aos homens”.
O que você vai fazer se as
leis aprovadas forem contra a
vontade de Deus?

Relatório das Atividades Externas do Diretor de Missões da AMI
Dias 10 a 14
Congresso Batista Bíblico

Dia 14 a 18
Seminário Batista Fundamentalista
S. B. do Campo SP

Dia 22
Igreja Batista Independente
Orlândia SP

Dias 21 a 23
Segunda Igreja Batista Ind.
Ribeirão Preto SP

Dia 19
Templo Batista Bíblico
S. J. dos Campos

Dias 27 a 29
Templo Batista Jerusalém
Camaçari BA

Dia 29
Templo Batista Macedônia
Cândia SP

Dias 20 e 27
Igreja Batista do Calvário
Batatais SP

Dia 29 EBD
Primeira Igreja Batista
Arembepe
Camaçari BA

JULHO

Dia 30
Igreja Batista Boas Novas
Sales Oliveira SP

AGOSTO
Dias 06 e 09
Igreja Batista Independente
Orlândia SP
Dia 13 EBD
Igreja Batista de Jordanópolis
S. B. do Campo SP
Dia 13 Noite
Igreja
Batista
Fundamentalista
S. B. do Campo SP

Bíblica

SETEMBRO
Dia 17
Igreja Batista Independente
Orlândia SP
Dias 22 e 23
Igreja Bíblica de Araçatuba
Araçatuba SP

OUTUBRO

NOVEMBRO
Dia 05 e 08
Igreja Batista Independente
Orlândia SP
Dia 10
Igreja Batista Boas Novas
Sales Oliveira SP

Dia 01
Igreja Batista Independente
Orlândia SP

Dias 11 e 12
Igreja Batista Nova Vida
Sorocaba SP

Dias 17 a 19
Seminário Teológico EMAÚS
S. J. dos Campos SP

Dia 19 e 29
Igreja Batista Independente
Orlândia SP
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A Sedução do
Ecumenismo
S

eduzir significa “inclinar artificiosamente para o mal
ou para o erro; desencaminhar. Enganar ardilosamente. Desonrar, recorrendo a promessas e encantos”. Caracteristicamente a sedução não se apresenta com tanta evidência. Trata-se de uma espécie de cilada.
No caso do ecumenismo, seus postulantes utilizam-se
de uma linguagem atrativa fazendo uso de referências
bíblicas, mas com significados ambíguos e distorcidos.
Habilmente disfarçados, seus verdadeiros intentos se escondem nas entrelinhas de bem traçadas declarações geralmente de cunho muito positivas.
Qual a definição para ecumenismo? Se formos dar à
palavra apenas a sua conceituação Bíblica diríamos que
ecumênico significa simplesmente “relativo a toda a terra
habitada; universal!” Ou, em uma frase (Mateus 24:14- “todo
o mundo”). Ecumenismo é “a unidade de todos os salvos,
pela ação do Espírito Santo”. Pode-se dizer que seja aquele
estilo de vida descrito em Atos 2:42.
Mas o ecumenismo difundido hoje em dia pelo movimento
ecumênico, nada tem a ver com a conceituação
neotestamentária. Trata-se da promoção de uma união com
base em uma agenda mínima comum que geralmente se resume no que se convencionou chamar de “amor”. Os
postulantes desse ecumenismo confundem a unidade do Espírito que deve ser preservada, com uma união que precisa ser
promovida. Em última instância esse ecumenismo é meramente um esforço político globalizante disposto a unir não apenas os cristãos (ainda que nominais), mas todos os praticantes de quaisquer religiões que aceitem alguma divindade.
O ensino bíblico mostra a exclusividade da verdadeira
Igreja de Cristo (“a minha igreja”), e não as igrejas. A Igreja
de Cristo, que é o Seu Corpo, não é uma organização, mas
um organismo espiritual e vivo separado pelo próprio Deus,
como templo do Espírito Santo. Sua formação resulta da
obra redentora de Cristo.
Por que afirmamos que o ecumenismo é sedutor? Justamente pela terminologia agradável e acolhedora de que
se utiliza. Apenas para mencionar algumas das suas frases
favoritas: “A doutrina separa, a oração une”. “Devemos construir pontes e não muros”. Os mais afoitos e, portanto mais
sedutores, declaram que devemos ter “unidade no que é
relevante, liberdade no que é secundário, e, acima de tudo o
amor”.
É verdade que a doutrina separa. É para isso que ela existe.
Há doutrina verdadeira e doutrina falsa. A própria Palavra de
Deus diz claramente que “todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus; o que
permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho.
Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o
recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto
aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas
obras más” (II João 1:9-11). Assim, podemos dizer que da mesma forma que a doutrina separa a oração também, pois ao nos
reunirmos para orar, precisamos assentar-nos nas mesmas
bases doutrinárias para sermos ouvidos (Atos 2:41-47).
O que esse movimento ecumênico apresenta é a adoção
de um novo “deus” diferente do Deus da Bíblia. Um Deus “adequado” às condições desses últimos dias. Um novo conceito
de “deus” que, na verdade, difere totalmente do verdadeiro Deus
Criador de todas as coisas. Um “deus” criado pela própria criatura à sua imagem e semelhança (I Coríntios 2:14).

A

Bela e aprazível cidade de Águas de Lindóia - SP, sediará o Terceiro Congresso Missionário Batista
Fundamentalista no período
de 31 de julho a 3 de agosto
de 2007. Como aconteceu em
2005, o evento se dará nas
dependências
do
Hotel
Majestic.
Promovido pela Associação Missionária Independente, o evento visa incentivar
pastores e membros das igrejas a ampliarem a visão

missionária. Portanto, está
aberto à participação de todos os membros das igrejas interessados na obra
missionária.
Águas de Lindóia fica a
160 km da capital paulista,
e o Hotel majestic tem 168
apartamentos com TV em
cores, frigobar e ar condicionado quente e frio, duas
piscinas tropicais e duas
cobertas aquecidas, sauna
seca e a vapor, ducha escocesa, sala de ginástica,

ginásio poli esportivo, quadras de tênis, squash, vôlei,
futebol de salão, basquete,
salão de jogos, brinquedão,
jogos eletrônicos e muito
mais. O restaurante é de categoria internacional com
rechauds completo de pratos
quentes, carnes, peixes, verduras, saladas, doces confeitados, frutas da época e
sucos.
O Centro de Convenções
é composto de diversos salões amplos e confortáveis

Duas Boas Notícias
DEVOCIONAL 2007
urante todo o ano de 2007, você poderá receber um
devocional semanal. Basta enviar o seu e-mail para
a nossa colunista, irmã Nancy Felix Fragoso para:
nancy@tekton.com.br
Os devocionais constituem um incentivo para a vida diária de oração e meditação na Palavra de Deus.

D

440 MEMBROS
A Igreja Batista Bíblica Ebenézer, organizada no dia primeiro de agosto de 1970 na cidade baiana de Vitória da Conquista acaba de completar 36 anos.
Seu primeiro pastor foi Amós Pereira da Cruz que
permaneceu à frente do trabalho até 1973. Com a sua
saída, assumiu o Pr Edson Nogueira da Silva que voltava do campo missionário do Acre onde trabalhou entre
os índios Manchineres e Jaminauas desde 1967.
Ao assumir a igreja, a mesma contava com 30 membros e
hoje está com 440 espalhados em 12 congregações. Em 2001
teve início a construção de um novo templo no qual toda a
igreja está unida.
m
c

m
y

c

m
y

c

y

para as palestras e exposições. Além das vantagens do
local, a cidade e região têm
pontos turísticos para passeios. Conseguimos um custo excelente para os participantes. Caso tenha interesse,
solicite o folder com mais informações, parcelamentos e
ficha de inscrição para: AMI Caixa Postal 92- CEP 09.720971 - São Bernardo do Campo SP, e-mail: missaoami@
hotmail.com , fone/fax (11)
4356-2001.

