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Dois eventos Importantes

O

que o missionário Paulo
de Tarso tinha em mente
quando falava na obra
missionária? Se olharmos para a
maioria dos lugares onde ele esteve durante todo o seu ministério,
percebemos que o resultado final de
seu trabalho era o surgimento de
uma igreja local organizada e com
liderança própria.
As suas epístolas foram
dirigidas às igrejas e aos pastores. A base de operação de Paulo
sempre foi uma igreja local. Enviado a partir de Antioquia, provavelmente tenha morrido vinculado à
igreja de Roma de onde pretendia
buscar uma nova fase do seu trabalho missionário.
O que precisamos ter em mente
ao pensarmos em missões é que o
resultado de todo trabalho genuinamente missionário deve ser o
surgimento de novas igrejas, pois é
a igreja que viabiliza o ensino de “to-

das as coisas” que Jesus mandou
na grande comissão.
A Coca Cola, uma das marcas
mais conhecidas mundialmente falando, está cercando o Brasil por todos os lados com investimentos
milionários. Mas há lugares onde ela

ainda não fincou sua bandeira e o
Evangelho sim. A ilustração mostrando a Coca Cola cercando nosso
país deve se constituir em um desafio para nós que pretendemos implantar igrejas.
Leia matéria na página 04.

Brasil & Israel

A

s Igrejas Batistas Regulares estarão realizando dois eventos
importantes com datas já definidas. Dias 31 de janeiro a 04
de fevereiro, o Encontro da AIBRECES em Caraguatatuba SP
no Hotel Fazenda Três Poderes. Dias 16 a 18 de março, o Encontro de
Esposas de Pastores na Estância Palavra da Vida em Atibaia SP.
O Encontro da AIBRECES, que é aberto para a família toda, terá como
tema, “Quebrantamento - Uma questão de atitude”, baseado no Salmo
51:17. O preletor será o missionário John Ernest Swedberg. Maiores
informações pelo telefone/fax (11) 3222-7057.
O Encontro de Esposas de Pastores, sob o tema “Mulher Graciosa”, baseado em Provérbios 11:16, terá como preletora a irmã Juseli Ferreira Santana.
Para maiores informações: fone/fax (11) 5041-9137 ou 5533-6843 com Carlinda
Silva; e-mail: mirian_adonai@hotmail.com , com Mirian Peixoto de Sousa, secretária ou (11) 4049-4015, com Rosivane Henriquez, presidente.

Batistas Bíblicos da
Bahia elegem Diretoria
Ano Novo Judaico - 5767 - No Planalto

F

oi o diplomata brasileiro
Oswaldo Euclides de
Souza Aranha, quem presidiu a sessão da ONU em que foi
aprovada a partilha da Palestina
com a posterior criação do Estado de Israel em 1948. Conhecido como “cidadão do mundo”,

Oswaldo Aranha é considerado
uma legenda em Israel em razão de ter dado pátria ao povo
judeu.
Desde a criação do Estado de
Israel, as suas relações com o Bra-

Lula e rabino Sobel
sil foram boas, com exceção dos
oito anos do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
O atual governo está resgatando
essas relações.
Leia mais na página 05.

AAI - 10 Anos Construindo Prédios,
Edificando Vidas. 1997-2007
Ilha Flat Hotel

E

son Sacramento dos Santos; Primeiro Tesoureiro, Jader Rebouças;
Segundo Tesoureiro, Ronival.
O encontro e assembléia geral
aconteceram em Dias D’Ávila, oportunidade em que as igrejas puderam apresentar músicas especiais
dos corais e ouvir uma mensagem
de desafio missionário para sustento de missões através da Promessa de Fé. O preletor foi o Pr
Frank Brin da Igreja Batista de
Arembepe, Camaçari BA.

m um dia de boa comunhão e edificação, com a
presença de mais de 800
pessoas, as igrejas batistas
bíblicas de Salvador e região Metropolitana elegeram no dia dois de
novembro último, a sua nova Diretoria que ficou assim constituída:
Presidente, Pr Humberto Vieira
(foto); Vice-Presidente, Pr Gildásio
Azevedo de Brandão; Primeiro Secretário. Pr Florisvaldo dos Santos
Xavier; Segundo Secretário, Pr Ed-

I Conferência de
Aconselhamento Bíblico

A

N

os dias 28 a 31 de agosto de 2007 acontecerá o
5° Seminário Para Pastores e Líderes Batistas Bíblicos no
Ilha Flat Hotel em Ilhabela SP.

O evento está sendo promovido
pela AAI - Associação de Auxílio às
Igrejas que em 2007 está comemorando o décimo ano de organização. O tema “Intimidade e Ação”

será abordado por dois preletores:
Pr Mike Frazier, dos EUA e Pr
Ebenézer Bittencourt , do Brasil.
Leia maiores informações na
página 05.
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Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos (ABCB) estará
realizando nos dias 28 de maio a 01 de junho de 2007, nas dependências da Igreja Batista Esperança em São Paulo, capital, a
I Conferência de Aconselhamento Bíblico. Os preletores serão Randy e
Cindy Patten da NANC - National Association of Nouthetic Counselours, de
Indianópolis, EUA. Randy é o Diretor Executivo da NANC.
O tema geral da conferência é “A Bíblia tem todas as respostas” e
alguns dos assuntos abordados serão estes: “Elementos Chaves do
Aconselhamento Bíblico”, “Perspectiva Bíblica de Preocupação e Medo”,
“Aconselhando Pessoas Envolvidas com Pecado Sexual”, “Ídolos do Coração”, “Culpa e Arrependimento”, “Como Melhorar sua Comunicação” e “Princípios Bíblicos sobre Sexualidade”.
O investimento por pessoa, com inscrições até o dia 31 de março será
de R$50,00. Entre 01 e 30 de abril, R$60,00 e após esta data, R$70,00.
Reserve desde já a sua vaga pelos telefones (11) 3331-5463 e 3223-4928.
(www.abcb.org.br). Para conhecer melhor a NANC: www.nanc.org
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“Vejam Só”
U

ma noite do final de 2006, enquanto comia
um lanche, liguei a televisão na RIT e comecei assistir o programa “Vejam Só”. O debate daquela
noite, mediado pelo pastor Éber Cocareli, versava sobre a segurança da Salvação. Confesso que fiquei perplexo diante do que ouvia. Não tanto pelos debatedores
em si, um pastor batista e outro assembleiano, mas
pelas opiniões dos telespectadores que se manifestavam por e-mails e telefonemas.
A imagem que me veio à mente foi a conturbada
época muito bem definida pelo último versículo do
livro dos Juízes (21:25) onde se lê que, “naqueles
dias não havia rei em Israel; porém cada um fazia o
que parecia reto aos seus olhos”.
Durante mais de três séculos, o período dos juízes
mostra o processo de deterioração interna do povo de
Deus, Israel. Ensina-nos que abandonar os padrões
de Deus cauteriza a consciência e confunde nossa habilidade de distinguir entre o certo e o errado. A decadência do povo começou com uma obediência incompleta (Jz 1:28,30,33,35), passou pela apostasia (2:1213), até chegar à perda da identidade ao misturar-se
com as nações e seus deuses (3:5-6). A chave para
entendermos o declínio do povo nos dias dos juízes
está no capítulo 2:10 quando o escritor diz que “após a
morte daquela geração que presenciara o que Deus
havia feito, surgiu uma nova geração”.
É exatamente aqui que eu quero chamar a atenção dos pastores e irmãos mais maduros, aqueles
que fazem parte da primeira geração em nossas igrejas batistas fundamentalistas no Brasil. As mais
antigas estão chegando a 70 anos e ainda vive um
bom número de crentes da primeira geração. Mas
há uma maioria em quase todas as igrejas, de crentes novos que não viram o que Deus fez no início.
Ao iniciarmos um novo ano é um bom momento
para refletirmos sobre nossas vidas diante de Deus.
Assim como na época dos juízes, ainda hoje o nosso descanso e bênçãos dependem da obediência a
Deus, e, para obedecer é preciso conhecer. Para
conhecer é necessário que haja ensino correto.
Na época dos juízes, os líderes que Deus levantava tinham influência regionalizada em Israel e não
sobre toda a nação. Os adversários e problemas enfrentados variavam de lugar para lugar. Para algumas
tribos o problema era com os filisteus, para outras, os

*

amalequitas, arameus, sidônios, moabitas e amonitas. É
só você dar uma olhada em um mapa da região, no período
dos juízes e vai perceber que, tanto as épocas como os
locais do ministério de cada juiz foram variados: Gideão,
Sansão, Otoniel, Jefté, Eúde e os outros 7 juízes foram líderes levantados por Deus para situações específicas.
Em nossos dias de grande confusão na mente do povo que
se diz evangélico e, principalmente os membros de nossas
igrejas locais estão expostos a todo tipo de confusão e heresias que chegam através de literatura, internet, rádio e televisão.
Voltando ao programa “Vejam Só” que eu estava assistindo naquela noite de dezembro último, chamou-me a atenção o telefonema de uma telespectadora que alertou sobre
o perigo de certas colocações que são feitas no referido
programa que servem mais para causar confusão do que
para esclarecer.Líderes entre o povo de Deus precisam
esclarecer e não confundir.
Assim como aqueles dias tinham como característica
que “cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios
olhos”, hoje em dia, com o relativismo da era pós-moderna, tudo é muito subjetivo e, de novo, os crentes começam
a deixar de lado o ensino da Palavra de Deus e dão espaço
para o “Eu acho”, “Eu creio” e “do meu ponto de vista”. Quando
cada caso é um caso, e a Bíblia não serve mais como
embasamento, já entramos em declínio e aderimos à
espiritualidade especulativa da Nova Era.

Xerox de Documentos
Atenção: é recomendável, sempre que você tiver que
entregar fotocópias (xerox) de documentos pessoais em
lojas, órgãos públicos, etc, colocar na cópia duas linhas
paralelas transversais (como no cheque cruzado), e dentro
dessas linhas escrever: “entregue para loja tal”, ou “órgão
tal”. Isso ajuda a evitar que seus documentos sejam usados para falcatruas e fraudes.
Eventos
O Jornal de Apoio divulga em suas edições, diversos
eventos realizados por organizações de posição batista
fundamentalista. Procure entrar em contato e conhecer tais
eventos e participe. Quanto aos organizadores de tais eventos, entrem em contato conosco, pois queremos divulgar o
que vocês estão promovendo.

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

Ponto de Vista *
Anorexia

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

A

norexia é a redução ou a
perda de apetite. A modelo
Ana Carolina morreu com apenas
21 anos de idade, pesando 40 quilos. Apesar de perceber a luta da
filha para manter o peso baixo, a
mãe não sabia que anorexia podia
matar. Esta doença ainda é um
mistério do ponto de vista científico, mas, já se sabe com certeza
que o excesso de vaidade e a pressão do grupo podem acarretar
anorexia em mulheres de todas as
classes e de todas as raças. As
adolescentes e jovens são as principais vítimas. Para as modelos
profissionais, as pressões surgem
das próprias agências aliciadoras:
“Vá para casa e emagreça” é a exigência que se faz. Porém, o perigo
pode estar bem mais perto de casa.
Os programas e novelas de televisão produzem musas e propagam
um tipo de beleza impossível de ser
alcançada sem cirurgias plásticas,
silicone e botox, além de muita
maquiagem para disfarçar as marcas da pele. Na escola, há competição acirrada de sensualidade através de roupas apertadas em volta
de corpos magros e bronzeada. O
Brasil é o campeão de cirurgias
plásticas. Os bons pais precisam
vigiar o emocional de suas filhas,
pois anorexia é resultado de insegurança, trauma e baixa auto-estima. Ana Carolina, de 1,72 cm de
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altura, passou a ter problemas com
a falta de apetite quando foi chamada de obesa, sendo que pesava apenas 52 quilos.
Anorexia é uma doença e precisa ser tratada como tal, mas a sua
causa direta é o excesso de vaidade. É uma doença que pode ser
perfeitamente curada através de
uma visão renovada do corpo e da
vida. Os estilistas, a mídia e as
agências
de
propaganda
encucaram na sociedade que a
mulher bonita é a magra. Até a ciência tem preconceitos contra os
gordos. Apesar de que existe uma
regra geral de peso, todo metabolismo é diferente e o ser humano
deve buscar o peso que melhor represente o seu bem-estar físico e
emocional. É uma decisão entre o
paciente e o médico e não uma
decisão imposta pela sociedade.
Infelizmente, o culto ao corpo é uma
prática que está afetando até mesmo os membros da Igreja de Cristo. Homens e mulheres têm tempo
para visitar a academia diariamente, mas não têm tempo para ler a
Bíblia, orar e freqüentar os cultos
da igreja. Moças crentes se vestem
sensualmente para ser iguais às
outras e acabam atraindo rapazes
pervertidos ao invés de um bom
marido. O zelo pelo peso ideal do
corpo se torna mais importante que
o zelo por um bom testemunho de

vida.
Desde cedo, as crianças precisam aprender a valorizar o corpo,
tanto do lado de fora como do lado
de dentro, reconhecendo que os
valores do mundo não servem para
os filhos de Deus. Sobre a beleza
feminina, Deus nos ensina: “ Enganosa é a beleza e vã a formosura,
mas a mulher que teme ao SENHOR, essa sim será louvada ” (Provérbios 31:30). A beleza é vã por
várias razões. Cada ser humano
tem um conceito diferente sobre
beleza. Por esta razão existe o ditado: “A beleza está nos olhos de
quem contempla”. O tipo de beleza
que uma mulher produz determina
o tipo de amigos e, principalmente, o marido que irá atrair para o
seu lado. A beleza sem discrição
vulgariza a mulher, ao invés de
exaltá-la: “ Como jóia de ouro no
focinho de uma porca, assim é a
mulher formosa que não tem discrição” (Provérbios 11:22).
A Bíblia está repleta de
ensinamentos que podem livrar
nossas filhas e filhos de doenças
emocionais como anorexia nervosa. O peso é uma questão de saúde e não de beleza e varia de pessoa para pessoa. Alimentar-se
bem é a recomendação de Deus
para que possamos ter corpos fortes e saudáveis, a fim de servi-Lo
melhor neste mundo de vaidades.

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

Parabéns!
“Escrevo para parabenizar a todos do J A pelo trabalho que tem sido
realizado. Este jornal tem sido usado tanto para me informar, como para me
estimular. Além de ler, compartilho com outros e sempre comento o que leio
em meu circulo de relacionamentos. Continuem!”
(O P J – Campo Grande MS)
Vale a Pena!
“Vale a pena investir meu tempo na leitura do J A. Leio tudo, desde as
pequenas notícias do aconteceu, acontece, acontecerá, passando pelas
Dicas de Leitura de livros, até os artigos mais longos. O J A é um dos
poucos jornais que dá para ler e aproveitar tudo”
(B G M – Belo Horizonte MG)
Colunistas
“Quero agradecer a todos os colunistas do J A pelos artigos que muito
me edificaram em 2006. Espero poder continuar apreciando seus textos
em 2007”
(R R S – Porto Alegre RS)
Agenda
“Gostaria de sugerir que os responsáveis pela elaboração da Agenda que
sai no J A incluísse mais eventos e com mais antecedência para que fosse
possível planejar a minha participação naqueles que me interessarem”
(M G R – São Paulo SP)
Resposta da Redação
“A sugestão é boa, mas nem sempre recebemos as datas com tanta
antecedência. Na medida do possível, procuraremos acatar a sugestão.
Obrigado”
Missionários
“Gostei da matéria ‘Onde Estamos Implantando Igrejas’, publicada na
edição de dezembro de 2006. Vou esperar para ler uma possível matéria
incluindo os trabalhos de todas as missões fundamentalistas”
(J C S S – Salvador BA)
Anti-semitismo
“Quero parabenizar o J A pela publicação do artigo assinado pelo Pr
Ricardo Marques Brito na edição de novembro expondo sobre o antisemitismo através do livro de Êxodo. Que o mundo não entenda a raiz do
problema envolvendo Israel e os árabes é compreensível, mas nós crentes
não temos desculpas”
(A. de Barretos SP)

“Um povo cuja fé se petrificou é um povo cuja liberdade se perdeu”
(Rui Barbosa).
“Você nunca encontrará paz e felicidade enquanto não estiver
disposto a dedicar-se a algo pelo qual valha a pena morrer”
(Jean Paul Sartre).
“Riqueza não é apenas o que temos, mas também o que somos”
(A D).

“Algumas pessoas evitam deliberadamente qualquer coisa que as
leve ao encontro de Deus” (J B Phillips).
“Tudo o que tenho visto ensina-me a confiar no Criador quanto a
tudo o que não vejo” (Ralph Waldo Emerson).
“Quando damos a Deus tudo o que temos e somos, entregamoslhe simplesmente o que lhe pertence” (William S. Plumer).
“A causa de Deus nunca corre perigo; o que ele começou na alma
ou no mundo, levará até o fim” (B. B. Warfield)
“A finalidade para a qual Deus instrui a mente é que
Ele possa transformar a vida” (Al Martin)
“Tenho mais dificuldade com D. L. Moody do que com qualquer
outro homem com quem já me encontrei” (D L Moody).
“Os milagres foram para o evangelho o que os selos são para um
documento” (William Gurnall).

EXPEDIENTE
Mat. nº 4 - Livro B-2, fls 1v, 2
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Amizade: Sentimento em Extinção
V

Em busca da
intimidade conjugal
N

ão estamos em busca de uma receita mágica, não
estamos em busca de um tesouro escondido que
alguém nos falou, não estamos em busca da Terra do Nunca... Não estamos atrás do Nirvana Conjugal, um estágio
em que foram felizes para sempre: não há mais brigas, não
há mais conflitos, não há mais choques de idéias...
Casamento é uma construção, é uma caminhada a
dois... Dá trabalho... Edificar na rocha é diferente de edificar
na areia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham
os que a edificam... Sl 127.1.
A tua presença; Entra pelos sete buracos da; Minha cabeça; A tua presença; Pelos olhos, boca, narinas e orelhas;
A tua presença desintegra e atualiza; A minha presença. (A
tua presença morena – Música de Caetano Veloso).
Quem não se viu assim? Certamente os cônjuges viveram
esse grande amor, é tanto que nos casamos com o (a) escolhido (a). Absorvemos essa pessoa querida do nosso lado
com todos os órgãos dos sentidos: dois olhos, duas narinas,
dois ouvidos e boca. Envolvemo-nos um no outro nesse mistério divino, nessa profecia matrimonial – e os dois serão uma
só carne. O amor nos uniu, nos alcançou em todos os níveis:
mental, intelectual, social e em todos os estados: sólido (físico), liquido (sangue), gasoso (clima, etéreo, sentimento).
Há momentos de arrebatada inspiração nos compositores,
poetas e também no livro de Cantares. Os corações estão apaixonadíssimos. A fala da amada: Beija-me com os beijos de tua
boca; porque melhor é o teu amor do que o vinho. O meu
amado é meu, e eu sou dele. A fala do amado: arrebataste-me
o coração, minha irmã, noiva minha; arrebataste-me o coração
com um só dos teus olhares. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel! Mel e leite se acham debaixo da tua língua...
Estamos em busca da verdadeira intimidade, intima idade.
E quanto mais o tempo passar, mais o ideal de uma carne se
realizará de maneira plena. Alguns aqui estão avançando, já
são sexagenários, tomara que sejam mais sexis do que genários.
Veja o sentido de intimidade conjugal para Ricardo Barbosa (Ultimato, maio-junho 2006): Estou casado há 28 anos
e considero que minha esposa e eu conquistamos um razoável nível de intimidade, ao longo desses anos. Contudo, não
consigo imaginar como seria nossa vida se vivêssemos o
tempo todo trancados num quarto, trocando declarações apaixonadas, num êxtase interminável. Certamente não suportaríamos isso por muito tempo. A nossa intimidade envolve
nossas diferenças e conflitos, longas conversas seguidas de
silencio. Envolve nossos filhos e amigos, alegrias e tristezas,
sofrimentos e esperanças. Envolvem responsabilidades e
rotinas, trabalho e contas para pagar. É uma intimidade que
tem seus momentos reservados, é claro, mas a maior parte
do tempo ela é experimentada e vivida publicamente.
A base da intimidade conjugal está na intimidade espiritual com o Criador. Foi no Jardim do Éden que tudo começou. É como um triângulo. No alto, no vértice, está o Senhor.
Na base, de um lado, o marido e do outro, a esposa.
Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais íntimos ficaremos e mais próximos um do outro. Isso é que é intimidade. Esse é o único triangulo amoroso permitido, bendito e
digno! Por outro lado, quanto mais nos distanciamos do
Senhor, mais nos distanciaremos um do outro.
Deus une quando o casamento entre duas pessoas é, na
verdade, entre três: ele, ela e Deus. São três os casantes
porque foi Deus quem uniu vocês dois – O Mito da Família
Perfeita- Textus, Israel Belo de Azevedo, p. 49.
Para um casamento dar certo, é necessário que Deus seja
o elemento-chave. Um casamento precisa de perdão, e Deus
torna possível o perdão. Um casamento precisa de graça, o
que significa que recebemos mais coisas boas do que merecemos, e Deus nos torna pessoas graciosas, generosas. Um
casamento precisa de misericórdia, o que significa que o
julgamento é retido quando merecemos ser punidos – Em
Busca do Amor no Casamento – p. 217 – John M. Drescher.
Fomos criados para Deus e não para o casamento! O catecismo de Westminster clareia o foco ao afirmar que o “fim último
do ser humano é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre.”
Fomos criados para andar com Deus, para desfrutá-lo para
sempre. Não existimos para buscar significado no casamento,
nos negócios, na vida acadêmica... Casamento é meio. Casamento é instrumento, é dádiva para nos ajudar na peregrinação
de volta para a essência: adoração. Não haverá casamentos no
céu. Não haverá solidão, não haverá o núcleo pais e filhos, (exceto
o Pai e filhos). Seremos servos, seremos príncipes, seremos
princesas, seremos adoradores para sempre.
Diante disso, a maior solidão é a falta de Deus. Não
podemos ter expectativas em relação a esposa ou ao marido que só Ele pode suprir. Cultivar a vida espiritual deveria
ser a maior busca de cada um e, melhor ainda, dos dois
juntos... Somente o Senhor é capaz de devolver aspectos
da harmonia perdida no Jardim do Éden.
Obs. O texto acima foi a introdução da II Conferência
para Casais em Ribeirão Pires – de 08-10.12.06. IGREJA
BATISTA NO HORTO DO YPÊ
Bacharel em Teologia e Letras,
* O autor épastor
em São Paulo-SP

ivemos em uma
época cuja tônica é
a hipocrisia velada, a
efetividade simulada, a competição
implacável,
o
egocentrismo insano e o
utilitarismo das relações.
Em nossa época, o que é
bom é aquilo que nos é útil e
é adequado aquilo que nos
é lucrativo e vantajoso. Sem
dúvida, esses são os valores da maioria das pessoas
em nossos dias.
Infelizmente, até a amizade sucumbiu a essa pressão
egocêntrica da contemporaneidade. Hoje, poucas relações escapam desse padrão de comportamento. Dia
após dia, as “amizades” tornam-se mais utilitaristas e
com prazo de validade carimbado: “Durará enquanto
for útil pra mim”.
Parece que perdemos a
capacidade de valorizar a
amizade. Hoje não nos importamos mais se as pessoas
ficam pouco tempo conosco.
Elas vão e vêm rapidamente
em nossas vidas. Passam
por nós e nós por elas sem

que haja algum ganho espiritual, moral e afetivo. Não há
laços de fortalecimento da filia.
A conseqüência disso é que
logo esquecemos dessas
pessoas. Perdemos a capacidade de querer aprofundar
as relações. Nem percebemos, mas, na maioria das vezes, chamamos a pessoa que
estamos “utilizando” de “amigo”, quando deveríamos
chamá-la de “colega de negócios” ou “colega de trabalho”.
Assim, o que acaba determinando a duração da “amizade”
é o valor utilitário da mesma.
Nos dias contemporâneos, procura-se fazer mais
network que amigos. Procura-se ampliar os contatos visando muito mais os dividendos que aprofundar os
vínculos afetivos. Por conta
disso, muitas pessoas estão
tendo dificuldades em criar
laços afetivos, em ter sentimentos de filia e acabam
adotando uma postura defensiva, pois receiam se tornar vítimas de uma “amizade” circunstancial e forjada.
Lamentavelmente, esse pro-

blema tem invadido também
os relacionamentos nas
igrejas.
A Bíblia diz que quem encontra um amigo encontra
um tesouro. O velho
Aristóteles já dizia em sua
Ética a Nicômaco: “A amizade é uma alma com dois corpos”. Que coisa maravilhosa! Tanto a definição bíblica
quanto a aristotélica trata a
amizade como algo extremamente importante. A primeira a define como um tesouro
e os tesouros não costumam
ser encontrados em qualquer lugar, logo, quando se
encontra uma amizade ela
deve ser guardada no melhor
cofre de que dispomos: nosso coração. A segunda define a amizade como uma
alma com dois corpos, ou
seja, para Aristóteles, a amizade representa a unidade
na diversidade e é juntamente essa “unidade diversa”
que torna a existência humana tão especial.
Nunca foi tão atual o antigo ditado italiano que diz “a
amizade que acaba nunca

* Pr. José Francisco Castro
iniciou”. Como cristãos, sabemos que Deus se expressa por meio da fraternidade.
Devemos, então, esquivarnos dos sentimentos individualistas que tornam a amizade uma moeda de troca.
Devemos incessantemente
buscar estabelecer laços
sinceros de afetividade, afinal, essa foi a grande lição
que o Filho de Deus nos ensinou: amar a Deus sobre
todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Reflitamos, portanto, sobre a
qualidade de nossos afetos.

* O autor é pastor em Manaus AM

“A Jornada do Missionário ao Coração de Deus”
A

cada três anos, a
missão Asas de Socorro realiza o encontro dos
seus missionários para um
tempo de refrigério e para refazer as forças. Este ano,
sob o tema “A Jornada do
Missionário ao Coração de
Deus”, o encontro acontecerá nos dias 24 a 26 de janeiro no Thermas Conference
Center Palavra da Vida Caldas Novas GO, e o preletor
será o Pr Carlos Alberto
Moraes, Diretor de Missões
da Associação Missionária
Independente com sede em
São Bernardo do Campo SP.
Asas de Socorro atua no
Brasil desde 1956 cooperando com outras organizações

missionárias com o propósito de fornecer apoio
logístico através de transporte aéreo e programas
assistenciais e de desenvolvimento comunitário nas
áreas de saúde e educação,
entre outras.
A ONG mobiliza anualmente centenas de voluntários, especialmente profissionais de saúde, como médicos, dentistas, protéticos
e enfermeiras, que participam do atendimento a mais
de 30 mil pessoas em comunidades carentes e isoladas, nas regiões CentroOeste, Norte e Nordeste do
Brasil.
Para conhecer mais so-

bre o Thermas & Conference
Center, visite o site:
www.pvcaldas.com.br . Para

conhecer mais sobre a missão Asas de Socorro:
www.asadesocorro.org.br

Dois Tipos de “Fé”
O

relativismo predominante dos nossos
dias possibilitou que dois tipos de “fé” fossem reavivados, principalmente nos
grandes centros urbanos. Trata-se do carismatismo e do ateísmo. Ambas são agnósticas.
Matéria publicada recentemente pela revista Igreja (n°7)

mencionou uma pesquisa realizada por um importante instituto de estudos religiosos
dos EUA, o Pew Forum on
Refligion and Public Life, relatando que os adeptos do
pentecostalismo e os católicos carismáticos já constituem a metade da população
urbana do Brasil. O fenôme-

Folhetos
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no da expansão dos movimentos renovacionistas é
identificado também em outros países como Índia, EUA,
Chile, África do Sul e Coréia
do Sul, entre outros.
Por outro lado, a recente
publicação do livro “Uma Desilusão Chamada Deus” do
“papa” do ateísmo, Richard
Dawkins, causa euforia nos
adeptos do “deus” que não
existe.
Esses intelectuais hu manistas se deliciam entre
si ridicularizando a fé cristã,
mesmo que suas teses e
argumentações sejam totalmente desprovidas de verdade e de lógica. Segundo
Mark Carpenter, editor da
Editora Mundo Cristão, es-

ses teóricos da religião
ateísta “descobrem nas teorias uns dos outros novas
maneiras de negar a existência de qualquer inteligência superior”.
Em meio a esses dois extremos de falsa “fé”, o
carismatismo e o ateísmo,
estão aqueles que vivem a fé
cristã baseada nas Escrituras. A pergunta que se faz é
retórica e vem do próprio Senhor Jesus, o fundador da Igreja: “Quando, porém vier o Filho do homem, porventura
achará fé na terra?” (Lucas
18:8). É claro que essas palavras se referem à fé na verdade genuína da Palavra de
Deus e não no relativismo dos
ateus e dos carismáticos.
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“Uma Igreja Unida Em Cristo
Submete-se Às Autoridades
Definidas Por Deus” – Parte II
(Uma reflexão em 1 Coríntios)

C

onta-se a história de uma mãe que tinha dois filhos
impossíveis, de oito e dez anos. Ela ficou sabendo
que o novo pastor da igreja da esquina estava tendo bastante sucesso em “consertar” crianças. Insistiu para que ele
falasse com os meninos. O pastor concordou, mas pediu
para vê-los separadamente. O filho mais novo teve o primeiro encontro. O pastor, um homem alto, com voz de trovão,
perguntou-lhe com severidade: “Onde está Deus?”
O rapaz abriu a boca, mas não conseguiu emitir nenhum
som. O pastor repetiu a pergunta num tom ainda mais severo:
“Onde está Deus?” Mais uma vez o rapaz permaneceu de boca
aberta, sem resposta. Finalmente, o pastor levantou ainda mais
a voz, e com o dedo no rosto do garoto berrou: “Onde está Deus?”
O menino saiu correndo da igreja diretamente para casa
e trancou-se no quarto. Quando o irmão mais velho o encontrou, perguntou: “O que aconteceu?” O irmão caçula, ainda
ofegante disse: “Maluco, desta vez estamos ferrados. Deus
sumiu, e acham que foi a gente!”
Na última edição deste periódico começamos a falar sobre a falta de submissão à autoridade. Baseado em 1
Coríntios 11.2 a 16, encontramos pelo menos quatro significados sobre submissão. O primeiro já citado afirma que:
SUBMISSÃO À AUTORIDADE SIGNIFICA ENTENDER A HIERARQUIA DEFINIDA POR DEUS (vv.3-6).
O segundo: SUBMISSÃO À AUTORIDADE SIGNIFICA ENTENDER A TEOLOGIA DEFINIDA POR DEUS (7-10). Naqueles
dias a cultura orientava somente a questão do símbolo, que
era o véu. Há razões maiores para entendermos porque o
homem tem autoridade na igreja superior à mulher: a) o homem é a imagem e glória de Deus (v.7); b) a mulher é a glória
do homem (v.7); c) o homem foi criado primeiro que a mulher
(v.8); d) a mulher foi criada para auxiliar o homem (v.9); os
anjos nos assistem em nossas reuniões (v.10), Paulo não diz
que devemos invocar anjos, ou coisa parecida, simplesmente afirma que eles são observadores de nosso comportamento. Estas razões indicam o parecer de Deus a respeito do
assunto, e interfere em como o adoramos e servimos.
O terceiro: SUBMISSÃO À AUTORIDADE SIGNIFICA ENTENDER A IGUALDADE DEFINIDA POR DEUS (11-12). Igualdade
fala de um sistema em que os dois membros têm o mesmo
valor. Estes versículos quebram qualquer preconceito em relação à essência do homem e da mulher. A verdades sobre o
que Deus pensa da mulher que precisamos lembrar: a) Deus
não acha a mulher inferior ao homem; b) Ele não criou a mulher inferior ao homem; c) Ele não trata a mulher com inferioridade; d) Deus não admite a chamada “guerra dos sexos”.
A maturidade cristã nos faz entender que as diferenças
entre homem e mulher não implicam em inferioridade. Pois,
são diferentes para se completarem; para viverem unidos; e
para servirem ao Senhor juntos. Deus não faz acepção de
pessoas, mas um corpo com duas cabeças é uma anomalia.
O quarto: SUBMISSÃO À AUTORIDADE SIGNIFICA ENTENDER
A UNIDADE DEFINIDA POR DEUS (13-16). O tom do
questionamento do apóstolo, nos faz entender que sua intenção
era restituir a comunhão na igreja. Brigas e disputas não eram
saudáveis para eles. O destaque é visto nas lições: a) a igreja
deve ter sabedoria para tomar suas próprias decisões; b) o símbolo para autoridade demonstra respeito pela própria obra de
Deus(vv.14-15); c) a igreja deve lutar contra os briguentos (v.16).
O encerramento desse texto enfatiza a restituição da autoridade
na igreja, e ao mesmo tempo a manutenção de sua unidade.
Os gostos podem ser diferentes, muitas vezes até as vontades pessoais serão muito divergentes, por isso, a decisão a
ser tomada é: A quem a igreja serve? e, a quem está seguindo?
Alguém disse que as pessoas insubmissas são iguais
a um barco sem leme, pois ninguém as controla, nem elas
mesmas. Para não sermos envolvidos com tal insubmissão
temos que nos lembrar que Deus se importa com a forma
como o cultuamos, e a submissão às nossas autoridades
trará glória ao Seu Santo Nome.
Entenda o modelo de Cristo para Sua igreja! Submeta-se
a ele! E deixe o Espírito Santo derramar seu poder transformador em sua vida e em sua igreja.
em S.J. dos Campos-SP, mestrando em NT.
* Pastor
Diretor acadêmico do Seminário Teológico Emaús

e acordo com pesquisas realizadas pelo
SEPAL - Servindo a Pastores
e Líderes, estima-se que o
Brasil tenha 210 mil igrejas
evangélicas. Mas há cerca de
30 mil povoados na Amazônia
sem nenhuma igreja. No sertão nordestino e no Rio Grande do Sul há municípios com
menos de 1% de evangélicos.
Não temos pesquisas sobre o movimento batista
fundamentalista, mas a Convenção Batista Brasileira identificou 2.400 cidades no Brasil
onde não há presença batista.
Ao falarmos em missões,
a maioria das pessoas pensa em povos não alcançados,
tribos indígenas, ribeirinhos e
muçulmanos. O que não podemos perder de vista é a
necessidade do Brasil onde,
segundo pesquisa da revista
Seleções, 95.3% das pessoas acredita na existência de
Deus, ao mesmo tempo em
que 51% acredita em mauolhado, 38% acredita no poder dos passes espíritas,

22% em horóscopo, 16% em
quiromancia e 16% em cartas
de tarô. Fica a pergunta no ar:
Que “deus” é este que os brasileiros acreditam?
Com base no ministério
do apóstolo Paulo, o trabalho
missionário deve resultar na
implantação de igrejas locais
com identidade bíblica. Se na
ponta final do trabalho missionário não houver como resultado uma igreja sadia, não
pode ser qualificado como
missões, pois não possibilitará o “ensinando todas as
coisas” conforme mandou o
Senhor das missões.
Ao iniciarmos o ano de
2007 devemos olhar para o
quadro missionário das nossas igrejas e perguntar:
“Quanto crescemos em 2006
e quanto queremos crescer
em 2007? O que poderemos
fazer para melhorar efetivamente nosso quadro missionário? Uma vez que missões
é prioridade para o fundador
da Igreja, será que tem sido,
também, para nós?” Nossas

igrejas prec i s a m
cumprir
seu papel
despertando vocações, ajudando no
preparo
dos ceifeiros para a seara,
enviando e sustentando os
que foram enviados.
Na pesquisa realizada
pelo Sepal, 92% dos crentes
brasileiros responderam que
fazer missões é tarefa de toda
a igreja, seja orando, contribuindo ou indo. Isto quer dizer
que quase a totalidade dos
membros das igrejas está
consciente da sua responsabilidade.
A tarefa da liderança de
cada igreja é incentivar a participação indicando os meios
para que todos possam participar. Há excelentes maneiras de incendiar a igreja com
a visão missionária: promover
uma grande conferência anual de missões, ensinar sobre

a responsabilidade que cada
membro da igreja tem com a
obra missionária, ler publicamente as cartas e relatórios
dos missionários, incentivar a
participação de todos nas ofertas e orações por missões,
convidar missionários para
visitar a igreja, viabilizar a participação dos membros em
congressos missionários.
O Brasil continua sendo
um campo fértil e necessitado de mais igrejas. Praticamente todas as cidades precisam de novas igrejas locais.
Se o campo é o mundo, o
mundo mais perto de nós e,
portanto, de nossa maior responsabilidade é o Brasil. Vamos implantar igrejas enviando missionários.

Mais Um Ano
* Pr. José Infante Júnior

É

cada vez mais freqüente a expressão
bíblica nos lábios do povo:
“passou rápido...” (Sl.
90:10c). Que verdade! Mais
um ano findo. Qual o saldo
encontrado no final dos 365
dias? Um ano de muitas alegrias ou tristezas? Ânimo ou
desânimo? Vitórias ou derrotas? Sucessos ou fracassos?
Bem, seja qual for o saldo, a verdade é que, para nós
salvos, Deus está e sempre
estará no trono. É soberano.
O nosso grande Eu Sou! Tudo
está sob os seus cuidados. É
como está escrito: “Tu... alentaste a força da minha alma”
(Sl. 138:3).

As lutas.
Com certeza foram muitas.
Lendo o livro de Neemias e a
disposição deste servo de Deus
em “fazer uma grande obra”,
deparei-me com um verso que
me tocou. Disse Neemias, diante das ameaças cruéis dos
opositores de Deus: “Homem
como eu fugiria?” (Ne. 6:11).
Confesso que fui tocado
pelo fato de muitas vezes,
como acontece com muitos,
sentir vontade de largar tudo,
“comprar passagem e descer
para Társis”, como o fez
Jonas. Mas a misericórdia de
Deus é infinita e não permite
que venhamos a sucumbir diante das batalhas.

As lutas nos incentivam à
oração. E como Deus quer
que os seus “soldados marchem de joelhos”! Por quê?
Não há tropeço quando “marchamos de joelhos”. Há vitória no “Cordeiro de Deus”,
com certeza. Quando acontecer “a aflição, o pranto e o
absinto”, como Jeremias, oremos a Deus, “que nos traga
Ele à memória o que nos
pode dar esperança” (Lm.
3:19,21). O saldo, para a glória do Eterno, sempre será
positivo. Sempre lembraremos que, apesar de nós, Ele
nos ajudou a “tirarmos forças
das fraquezas” (Hb. 11:34).
As bênçãos.
São incontáveis. Mesmo
que o ano tenha sido somente de lutas. Há o fator “poder
que se aperfeiçoa na fraqueza”. Alguém escreveu: “Quando chegarmos ao nosso extremo, é, então, a oportunidade de Deus”. A Bíblia está repleta de exemplos sobre tal
assunto. O importante é entender que o “Oleiro” sabe
como fazer um “vaso impuro
e frágil” ficar bem mais fortalecido e adornado de
espiritualidade divina. Bênção
das bênçãos é ficar mais semelhante a Jesus Cristo. O
preço é alto, mas glorioso.
Estar na obra já é uma
bênção. Um favor divino.
Quem somos nós, afinal? A
oração do publicano bem nos
define. Num momento de
introspecção profunda aquele servo reconheceu o que era
diante da santidade e majestade de Deus. O resultado
maravilhoso daquela oração
foi que o Senhor o justificou.
As lutas que enfrentamos
nos empurram a reconhecer

*

o que somos diante de Deus
e, assim, “descermos justificados” enriquecidos na vida
cristã.
Na verdade o saldo sempre é positivo, mesmo que
mesclado com lágrimas. Foi
dos lábios do salmista que
saiu a consolação sobre as
lutas: “foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que
aprendesse os teus decretos.
As tuas mãos me fizeram e
me aperfeiçoaram... porque a
tua graça é melhor do que a
vida; os meus lábios te louvam” (Sl. 119:71, 73 e 63:3).
Sim, mais um ano, e daí?
Inquietações diante do desconhecido? Antecipar futuro é
não viver o presente? Jesus
ensinou que devemos viver
um dia de cada vez. Já viu
passarinho sofrer de insônia
por preocupação com o que
vai comer? Nosso Senhor
disse que valemos muito
mais que passarinhos. É verdade que às vezes a fé dá uma
escapada e ficamos como os
discípulos no meio da tempestade, espavoridos. Ele
está no barco. Aprendamos a
sossegar. As borrascas nos
empurram ao Senhor.
Que o ano novo seja marcado por um grande avivamento em nossos corações.
Sublimes experiências na
vida cristã. Mais amor ao céu
e a volta de Jesus. Um novo
ano cheio de vitórias Naquele
que é o “autor e consumador
da nossa fé”.
Sim, “rompeu-se a aurora
e mais um ano foi-se embora”, mas a esperança permanece firme, tal como disse o
salmista: “E agora, Senhor,
que espero eu? Tu és a minha esperança” (Sl 39:7).

O autor é pastor em Vitória da Conquista BA
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AAI - 10 Anos
Construindo Prédios, Edificando Vidas
1997-2007
N

o dia 21 de junho de
1997 o missionário
Gary Tomberlin e sua esposa Janet venderam um imóvel de propriedade da Missão Batista Bíblia no Brasil
e organizaram a Associação
de Auxílio às Igrejas. Com
um fundo rotativo, desde então ampliado através de contribuições feitas em grande
parte por irmãos dos EUA,
cerca de cem operações de
empréstimos já beneficiaram igrejas batistas bíblicas
em diversos estados brasileiros.
O propósito da AAI, desde o início, foi ser uma
facilitadora, uma auxiliadora,
mediante a liberação de recursos financeiros para as
igrejas batistas bíblicas através do fundo rotativo.
Desde 1999 a AAI tem
promovido seminários para
pastores e líderes batistas
bíblicos, com ênfase especial para que as esposas
acompanhem os maridos
nesses eventos. O resultado
tem sido compensador, pois
nos quatro seminários realizados, Serra Negra (1999),
Ubatuba (2001), Recife
(2003) e Serra Negra (2005),
dezenas de pastores e esposas tiveram a oportunidade de experimentar que, de

fato, o slogan da AAI, “Construindo Prédios, Edificando
Vidas”, é levado a sério na
prática.
Neste ano, ao comemorar o décimo aniversário, a
AAI estará realizando o 5°
Seminário sob o tema, “Intimidade e Ação”. O evento,
que acontecerá no Ilha Flat
Hotel, terá dois preletores:
Pr Mike Frazier e Pr
Ebenézer Bittencourt.
Pr Frazier lidera, desde
1999, o Canton Baptist
Temple em Canton, Ohio,
nos EUA. Trata-se de uma
igreja com larga visão
missionária que apóia mais
de uma centena de missionários em diversos países,
inclusive no Brasil.
Filho de missionários, Pr
Frazier nasceu no Japão em
1966 onde viveu 18 anos. Já
visitou a China, Índia, Filipinas, Tanzânia, Etiópia e Brasil, entre outros países. Bacharel em Teologia é casado com
Rachell e tem três filhos:
Lauren, Justin e Connor.
Pr Bittencourt é Diretor
Executivo do Instituto Haggai
do Brasil desde 2001. É Bacharel em Teologia pelo
SBPV de Atibaia SP, tem
Mestrado em Divindade pela
Universidade Internacional
de Colúmbia na Carolina do

Sul, EUA. Sua graduação pelo Instituto
Haggai Internacional e
atuação como consultor de empresas durante dez anos fazendo
palestras sobre liderança, desenvolvimento de equipes sinérgicas, planejamento
de vida e carreira,
aconselhamento profissional, professor,
pastor e administrador
durante 30 anos no
Brasil, EUA, Peru e Argentina, além de escritor, o qualifica para ser
uma grande benção na
vida dos pastores e
esposas. Pr Bittencourt
é casado com Marta e
tem três filhos adultos.
O custo do evento
para o casal é de R$
1.088,00 podendo ser
parcelado. Para maiores informações, entre
em contato pelo E-mail:
joelju@uol.com.br telefones (12) 3913-5358 ou
9717-5710. Correspondências para: AAI – Avenida Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 335 - sala 1407,
Jd. Aquárius - CEP 12.246000 - São José dos Campos SP. Falar com: Joel,
Lúcia ou Juliana.

Edificarei a
Minha Igreja
Q

Pr. Mike Frazier

Pr. Ebenézer Bittencourt

Brasil & Israel
A

través de uma entrevista concedida ao
jornal Tribuna Judaica na virada de 2006 para 2007, a
assessora especial do Presidente Luis Inácio Lula da
Silva, Clara Ant, mostra que
o atual governo brasileiro
está resgatando a boa diplomacia entre o Brasil e Israel.
Fazia dez anos que um
chanceler brasileiro não ia a
Israel até a recente visita do
Ministro Celso Amorim, ocasião em que foi assinado o
“Memorando para o Estabelecimento de Consultas Políticas Brasil – Israel”, que
prevê a realização de reuniões anuais entre membros
da mais alta graduação do
Itamaraty e do Ministério dos
Negócios Estrangeiros de
Israel. Esses encontros já
foram realizados duas vezes: uma em Brasília, em
dezembro de 2005, e outra
em Jerusalém, nos dias 6 e
7 de novembro de 2006.
Clara Ant, que tem formação judaica tradicional,
aprendeu a falar, ler e escrever ídish e hebraico. Já foi
Deputada Estadual em São
Paulo pelo Partido dos Trabalhadores e atuou nas mais
diversas áreas de liderança
partidária, até ser convidada

Presidente Lula e o rabino H. Sobel

pelo Presidente Lula, em
2003, para assumir as funções de assessora especial
da presidência, cargo onde
permanece para o segundo
mandato.
Na entrevista à Tribuna
Judaica, declarou que as relações entre Brasil e Israel
têm crescido durante o atual
governo brasileiro e no segundo mandato vão aumentar ainda mais nas áreas de
cooperação técnica em educação, medicina e agrícola,
entre outras.
Atualmente o Brasil está
entre os três maiores parceiros de Israel no continente
americano, precedido ape-

nas por EUA e Canadá, sendo que em 2004 chegou a se
posicionar em segundo lugar, sendo superado apenas
pelos EUA. Na América Latina o Brasil é, de longe, o
maior parceiro de Israel.
O entrevistador da Tribuna Judaica levantou a questão do Presidente iraniano
Mahmoud Ahmadinejad ter
declarado que Israel deveria
ser apagado do mapa.
Como o governo brasileiro
irá se colocar na questão?
Clara disse que o governo
brasileiro reiterou que defende o direito do Estado de Israel de viver em paz e segurança.

Assim, fica claro que as
relações do governo brasileiro com o Estado de Israel
tendem a melhorar ainda
mais nos próximos anos,
pois o Brasil está abrindo
portas para Israel no
Mercosul. O presidente Lula
já recebeu diversas delegações com integrantes do
Congresso Mundial em Memória das Vítimas do
Holocausto. Lideranças da
Comunidade judaica no Brasil afirmam que nunca houve tanta integração entre o
Brasil e Israel como agora.
Em janeiro de 2006, em
solenidade na sinagoga da
Congregação
Israelita
Paulista, Lula foi enfático
ao dizer: “Mesmo que não
existisse nenhum judeu no
Brasil, ainda assim eu combateria o anti-semitismo” .
Além de Clara Ant, há outro
judeu de influência nos círculos mais próximos ao
Presidente Lula: o governador da Bahia, Jacques
Wagner.
Como crentes, sabemos
a importância que há em termos, como nação, boas relações com Israel, pois a
promessa
permanece:
“Abençoarei os que te abençoarem...”

uando disse estas palavras (Mt.16:18), Jesus tinha
em mente um plano perfeito. Sendo Dele a Igreja,
certamente forneceria os meios para que ela fosse edificada,
e, avançando na face da Terra, ela pudesse também prevalecer diante das portas do inferno. Na Grande Comissão
(Mt.28:18-20; Mc.16:15), quatro tarefas seriam fundamentais
para que a Igreja fosse edificada. Os verdadeiros discípulos
deveriam sair para Pregar, Discipular, Batizar e Ensinar. Não
eram tarefas isoladas, mas seqüenciais, as quais, completadas, resultariam numa igreja estabelecida e vitoriosa.
O poder e os rumos seriam dados também pelo Senhor
Jesus (At.1:8), quando a virtude do Espírito Santo capacitaria
seus discípulos para irem à Jerusalém, Judéia e Samaria e
aos confins da Terra, com o propósito de edificarem Sua
Igreja, através das 4 tarefas da Grande Comissão.
Com o estabelecimento da Igreja de Jerusalém (At.2:41),
o número de crentes se multiplicava (At.5:14; 6:7) e se tornava muito confortável permanecer naquela grande igreja. Alcançar Jerusalém parecia ser suficiente para os discípulos.
Então, em Atos 8, Deus permitiria a perseguição aos cristãos, forçando-os a sair de Jerusalém, embora de maneira
desorganizada (At.8:4), mas cumprindo a Grande Comissão
pelas cidades pelas quais passavam (At.9:31).
Com o nascimento da Igreja de Antioquia (At.11:20), Deus
usaria Barnabé e Paulo, entre outros, para estabelecer uma
visão adequada de igreja, com dons ministeriais funcionando
internamente, ensino profundo das Escrituras e mobilização
da igreja para orar em busca da direção de Deus (At.13:1-2).
O resultado foi que a Igreja de Antioquia se tornaria a
primeira igreja neotestamentária a enviar missionários, atendendo à ordem do Espírito Santo. Paulo e Barnabé eram os
dois mais importantes líderes da Igreja, mas foram enviados porque a igreja entendia a importância da obra
missionária.
De Antioquia, passaram por várias cidades: Salamina,
Pafos, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe (Atos
13 e 14). Em cada cidade, pregavam, discipulavam, crentes
eram batizados e ensinados a reunir-se em igrejas. Ao final
daquela viagem missionária, passados anos de trabalho,
pastores eram eleitos em cada igreja, para que houvesse
autonomia de liderança espiritual (At.14:23).
Finalmente, após cumprirem o cronograma do projeto
missionário, voltaram à igreja enviadora, para apresentarem o relatório do trabalho e fortalecerem os ânimos de
ambos os lados (At.14:26-28), antes de iniciarem novas viagens missionárias.
Deus sustentou Paulo e Barnabé através de várias igrejas, que também nasciam com a mesma visão missionária,
como no caso de Filipos (Fl.2:25; 4:15) e Corinto (2Co.11:8).
Epafrodito, agente missionário do ministério de Paulo, era
responsável por encaminhar as ofertas missionárias. Paulo
não trabalhava sozinho, mas tinha uma equipe de apoio importante, não obstante aos desistentes (2Tm.4:9-12).
Além de estabelecer igrejas, Paulo investiu boa parte de
seu ministério em treinar líderes, pois igrejas não nascem com
prédios, mas com pessoas e líderes (Pv.11:14; 29:18). Timóteo
e Tito foram forjados nesta visão de Paulo. Tito, por exemplo,
assumiria importante papel nesta seqüência ministerial, tornando-se um organizador das igrejas estabelecidas, bem como
preparador de novos pastores (Tt.1:5).
O livro de Atos, portanto, retrata o desenvolvimento inicial
do plano que estava na mente do Senhor Jesus, que era Sua
igreja sendo edificada. Ora, dois mil anos depois, temos
ainda o mesmo plano, a mesma direção, o mesmo poder, o
mesmo meio, os mesmos recursos, mas infelizmente não
temos obreiros e igrejas com a mesma visão. Por esta causa, a Igreja de Cristo tem falhado em atingir aos confins do
mundo. Jesus nos deixou um legado e uma só missão: estabelecer Igrejas. Esperaremos por perseguições para nos
levar de maneira desorganizada para este alvo ou nos lançaremos ao Seu plano mestre, pelo amor a Cristo? Como
você e sua igreja estão diante deste plano? Cristo continua
edificando a Sua Igreja.
Pastor em S.B. do Campo-SP, Bacharel em Letras e Direito

*
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TELEGRÁFICAS
DOS MISSIONÁRIOS
PROJETO GOIANÉSIA
O missionário Pr Vanderley Borges já está residindo em
Goiânia, na segunda fase do seu período de levantamento
do sustento. Para contatos: http://familiaborges.to.md; e-mail:
prvanderley@gmail.com, Avenida Cristóvão Colombo, Qd.
205, Lt. 25 Jardim Novo Mundo, CEP 74.705-130 Goiânia
GO, telefone: (62) 8445-9832.
PROJETO SÃO CARLOS
Pr Fernando Martins, já está residindo em São Carlos
com a esposa Milena e a filha Isabela. A implantação da
igreja já teve início, mesmo com o levantamento do sustento
ainda a ser completado. Novo endereço: Rua Nossa Senhora Auxiliadora, 1200 - Planalto Paraíso CEP 13.562-110 São
Carlos SP, e-mail: prfernando10@yahoo.com.br , telefones
(16) 3501-1074 e 8116-4547.
FAMÍLIA JUNQUEIRA
Pr Alex P. Junqueira inicia 2007 contando as bênçãos.
Com relação à família, e ao ministério em Campina Grande
PB. A igreja já foi organizada. O próximo passo será a compra do terreno e a construção do templo.
DISCIPULADO
Pr Geraldo M. Pupin, implantando uma igreja em Fátima
do Sul MS está discipulando cinco novos irmãos: Renato,
Berenice, Netúnia, Sidnei e Adriana. O ano novo trás novas
expectativas de crescimento da obra.
ISRAEL
Pr Joaquim missionário da AIMI e da CBBN, continua, levantando sustento. Neste mês de janeiro ele está com a família nos
EUA. A batalha mais difícil é conseguir um visto que permita que
ele e sua família permaneçam por mais tempo em Israel.
PR DANIEL E VANESSA
Depois de ter tido um problema sério de saúde em outubro último, Pr Daniel Rodrigo, que trabalha na implantação de
uma igreja em Jaboticabal SP deverá alugar um local para as
reuniões neste mês de janeiro. O custo será em torno de
R$500,00 mensais. E-mail: missdanielrsousa@yahoo.com.br
ABDALLA
Pr Omar Abdalla e família terminaram o ano de 2006 na
correria de sempre com os trabalhos nos ministérios Asas
de Socorro. Pr Omar e Rute com os filhos Jônatas e Daniel
têm como plano, concluir a construção da casa em 2007.
CONSTRUINDO
Com muita luta, e a mesma disposição de sempre, Pr
Tomé Lopes dos Santos e família, estão na fase de construção do templo em Vila de Abrantes, Camaçari BA. Trata-se
da segunda igreja implantada pela família na região metropolitana de Salvador BA. A outra foi o Templo Batista Ebenézer
em Lauro de Freitas BA.
DE MUDANÇA
Pr João Luis Sobrinho de Sousa e a esposa Priscila estão de mudança para Caxias do Sul RS a partir de fevereiro.
A maior necessidade é que novas igrejas apóiem esse trabalho de implantação de uma igreja no Rio Grande do Sul.
E-mail: sabrinho.sousa@hotmail.com, pois ainda falta muito para que o sustento financeiro seja alcançado.
AMAZONAS
O projeto missionário em Santa Isabel do Rio Negro AM, sob a liderança do Pr Moisés Gomes está na fase de
transição. Tão logo o Senhor levante um pastor para a igreja,
o missionário se deslocará para outro campo.

NOVA IGREJA
No dia 2 de dezembro de 2006 aconteceu a Conferência de
Organização da Igreja Boas Novas em Guaíra SP. O pregador
foi o missionário John Swedberg da Igreja Batista do Caminho
em São José dos Campos SP. O pastor interino da IBB é o
missionário Mark A Swedberg de Olímpia SP.
DIA DA BÍBLIA
A Igreja Batista de Chácara dos Pinheiros em
Cuiabá MT sob a liderança
do Pr Miquéias Nunes dos
Santos comemorou o Dia da
Bíblia (Segundo domingo de
dezembro) com uma passeata pelas ruas do bairro onde
se localiza a igreja. A programação já está sendo realizada a quatro anos envolvendo toda a
igreja em desfile com cartazes, faixas, carro de sim, distribuição de
folhetos evangelísticos e panfletos confeccionados especialmente para a data. O desfile encerrou-se com uma concentração no
cruzamento de uma das principais avenidas de Cuiabá. Diversas
pessoas aceitaram o convite e participaram do culto noturno.
RONDÔNIA
Queremos pedir aos nossos leitores que entrem em contato
com o Pr Delmir Zambiazzi que está desenvolvendo o “Projeto
Missionário Norte de Rondônia e Sul do Amazonas”. Há necessidade de apoio para que Morrinho, Calábrea e Rio Mucuim, três
campos missionários do projeto, tenham seqüência. Ofertas para
Bradesco Ag. 0153-8 - CC 0063724-6, telefone (69) 3221-0759.
VIGÍLIA
Em novembro último, a Igreja Batista Bíblica de Vila Progresso em Guarulhos SP, sem pastor desde maio de 2006,
realizou uma vigília de oração e prol dos missionários apoiados pela igreja. O desejo e oração da igreja é que o novo pastor
que assumir a igreja tenha um grande coração missionário.
NOVO PASTOR
Em assembléia extraordinária realizada no dia 20 de dezembro de 2006, a Igreja Batista Independente em Orlândia, dirigida
interinamente pelo seu missionário Pr. Carlos A Moraes, residente em Batatais SP, elegeu o novo pastor, Paulo César Lopes,
que deverá assumir o trabalho entre janeiro e fevereiro de 2007.
Paulo César é pastor auxiliar da Igreja Batista em Jordanópolis,
São Bernardo do Campo SP, liderada pelo Pr Antonio M Pupin.
RETIRO MARAVILHOSO
Dias 15 a 19 de janeiro a Comunhão Rio-Minas realiza o
Retiro de Pastores e Obreiros no Sítio São José em Betim MG, tendo como pregador o Pr Ron Abott da Igreja Batista do
Calvário, de Bowie, Texas, EUA. Contatos: (31) 3477-5497 e
9985-1707 com Júlio César.
EMAÚS
Dias 5 a 16 de fevereiro de 2007, acontecerá a abertura oficial
do período letivo do Seminário Teológico Emaús em São José dos
Campos SP com o Curso de Autoconfrontação ministrado pelo Pr.
Flávio Ezaledo. O intensivo, que faz parte do currículo do seminário,
é aberto para todos que desejarem participar. Informações:
seminarioemaus@tbb.org.br telefone (12) 3931-8578 com Pr
Walace Juliare. As matrículas para os cursos estão abertas.
DEVOCIONAIS
Ainda está em tempo das irmãs de todas as igrejas se
cadastrarem para receber semanalmente o devocional preparado pela nossa colunista, irmã Nancy Félix Fragoso. Basta
enviar um e-mail para, nancy@tekton.com.br e solicitar.

PLANOS PARA 2007
O Pr. Ricardo de Oliveira Leite, atuando nos campos missionários em Ponta Porã e Campo Grande MS, está na fase
de construção de salas de aulas para EBD em Ponta Porã e
orando para que o Senhor prepare um obreiro para assumir
o pastorado da igreja. Em Campo Grande aconteceu a primeira conferência de aniversário do trabalho e o preletor foi
o missionário Garry L. Tyler de Diadema SP, cooperando com
a Igreja Batista da Bíblia. Está programada para o mês de
janeiro a ida de uma equipe de oito irmãos para apoiar o
trabalho em Campo Grande com objetivo de ministrar o Curso de Libras para iniciar a evangelização de surdos-mudos.

UIBIAÍ - BA
Nos dias 12 a 14 de janeiro o Pr Edson Sacramento dos
Santos, da Igreja Batista Bíblica em Simões Filho BA, juntamente com membros de sua igreja, pastores da região metropolitana de Salvador e irmãos das igrejas fazem uma viagem
de 508 km até Olhos D’água, distrito de Uibaí, sertão baiano
para o culto de posse de uma congregação batista daquele
local. O trabalho que foi iniciado pelo irmão José Alves, da IBB
Salém, de Salvador BA há 5 anos, está sendo entregue como
congregação da IBB em Simões Filho. A próxima etapa será
buscar um obreiro para assumir o trabalho.
NOVO BATISTÉRIO
O Templo
Batista Independente em
Vila São José,
São Paulo,
capital, sob a
liderança do
Pr. Ricardo M.
de Brito inaugurou o seu
Pr. Ricardo e os batizandos
n o v o
batistério no
dia 3 de dezembro de 2006 realizando seis novos batismos:
Daniela, Débora, Josenildo, Luciano, Adelmo e Edvaldo.
SETEM
O Seminário Teológico McClanahan (SETEM), vai para o quarto ano letivo. No final de 2007 serão formadas duas turmas: uma
em Educação Cristã (3 anos) e outra turma no Curso Teológico (4
anos). Para novos alunos as matrículas serão de 8 a 26 de janeiro. As aulas terão início dia 26 de fevereiro.
50 ANOS
O Seminário Batista
Regular de São Paulo
está comemorando 50
anos em 2007 e as comemorações terão início
no dia 26 de fevereiro na
abertura do semestre letivo. O preletor será um
dos primeiros formandos
do SEBARSP, Pr Erich
Tausendfreund, da Igreja Batista Alemã do bairro Liberdade
em São Paulo. Ele é Bacharel em Teologia da turma de 1968 e
conclui seu Mestrado em Ministério no SEBARSP em 2006.
DOZE MENSAGENS
Se você não teve oportunidade de estar entre as
dezenas de irmãos que estiveram em Poços de Caldas nos dias 18 a 21 de
outubro de 2006, participando do VIII Congresso Internacional sobre a Palavra
Profética, agora é possível
você ver e ouvir todas as 12
palestras proferidas por
Arno Froese, Dave Hunt,
Norbert Lieth e Reinhold
Federolf. Entre em contato com a missão Chamada da Meia
Noite e peça maiores informações sobre os DVDs:
www.chamada.com.br , pelos telefones (51) 3241-5050, faz
(51) 3249-7385. Para pedidos: 0300-789.5152.

Dicas de Leitura

FAMÍLIA NUNES
Pr Almir Nunes, com o Projeto Batatais esteve visitando
igrejas na Bahia, região metropolitana de Salvador. Os cultos já estão sendo realizados em sua casa, mas o trabalho
evangelístico só poderá ser iniciado quando o sustento mínimo for alcançado. Contatos pelo telefone (16) 3662-6924.
TIMOR LESTE
Pr Lourinaldo Araújo está contando com o apoio de mais
igrejas para completar o sustento que o levará ao trabalho
missionário no Timor Leste. A viagem de sondagem está
marcada para março de 2007. O custo da viagem será de
R$6.500,00, incluindo estadias. Os que puderem colaborar
devem entrar em contato com a CBBN pelo e-mail:
tesouraria@cbbn.org.br, telefone (19) 3228-3576.
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Mantendo os olhos no Autor
e Consumador da nossa fé.1
É Preciso Erradicar a Indiferença
“... e vendo-o, passou de largo” (Lucas 10:31).

P

or quantas pessoas
passamos no dia a
dia e as vemos, sem ver, e
passamos de largo? O verdadeiro cristão deve revelar
uma atitude diferente. Seus
gestos devem transmitir
amor, pois se estamos perto
dÀquele que é o Abençoador
não podemos estar longe
das bênçãos e muito menos
deixar de ser uma benção.
A indiferença magoa, maltrata, justamente aquele que
mais precisa de cuidados e
atenção. Por vezes fico observando as pessoas idosas.
Que necessidade elas têm
de um carinho, uma palavra
amiga, de um afago. Parece
que a tristeza é uma visita
constante em suas vidas. E
basta tão pouco para que
elas se lembrem de que o
Senhor Jesus as ama, pois
isso pode ser demonstrado
através dos irmãos, dos familiares e amigos. Seus
olhos brilham quando recebem atenção de alguém. E
como são poucos os que enxergam essa carência e gastam um pouco do seu tempo
e seus talentos para transmitir o calor dessa carícia pretendida. Há gestos que deixam marcas, são como um
bálsamo que dá novo signifi-

cado à vida. Aquele olhar
embaçado pendido sobre
ombros arqueados ou os joelhos trôpegos ganham forças quando recebem atenção.
A solidariedade é definida como “dependência mútua sem a qual uns não podem ser felizes sem que os
outros também o sejam”. Fazemos parte de um corpo em
Cristo, por isso devemos chorar com os que choram e alegrar-mo-nos com os que se
alegram para que não haja
divisão no Corpo, mas que os
membros tenham igual cuidado uns dos outros. “ I Cor.
12: 25
Você consegue se lembrar quando foi a última vez
que abraçou um idoso ou
perguntou a uma pessoa solitária: Você está bem ? Precisa de alguma coisa? Ou é
capaz de passar atropelando
um visitante na igreja sem
sequer dar um sorriso ou um
cumprimento?
Já fiquei observando
quando os jovens, principalmente, atravessam toda a
nave da igreja, após o culto
para conversar com outro jovem e nesse percurso são incapazes de estender a mão
ou, pelo menos, dizer um

“boa noite” a alguém.
A indiferença é uma espécie de massagem do ego.
“Eu me basto, não preciso de
ninguém” Ledo engano. Se
quisermos uma vida feliz
precisamos banir a indiferença como se luta contra
uma epidemia - com um trabalho sério, com estratégias
corretas , com cooperação e
sobretudo com muito amor
pelos outros.
Sem dúvida, nossa igreja,
nossos lares, nosso local de
trabalho serão ambientes
muito mais saudáveis e abençoados se permitirmos que o
Senhor desvende os nossos
olhos e nos faça ver o necessitado, o pobre, o cego ou enfermo.
Não há gratificação maior
do que receber um abraço
apertado de quem só pedia
um “tiquinho” de carinho.
Minhas queridas irmãs, a
luta diária nos cega a vista,
mas embora o caminhar seja
lento é importante não parar,
continuar em frente como o
pequeno riacho em direção ao
rio e fazer diferença na vida
daqueles que dependem de
nós, sem desperdiçar a
chance que o Senhor nos dá
e... Continuem caminhando...
De frente.

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

Como Será o Amanhã Da Igreja Cristã?

A

palavra ‘igreja’ se
gundo
a
visão
neotestamentária, é usada
entre nós em dois sentidos:
a comunidade local de homens e mulheres regenerados e batizados, unidos voluntariamente, congregados
sob um pacto de fé e prática,
livres de qualquer hierarquia
humana ou concílio superior,
ressaltando soberanamente
a questão da sua autonomia
eclesiástica e a sua identidade doutrinária e o Corpo de
Cristo, que é constituído da
totalidade dos crentes em
Jesus remidos de todos os
tempos, estabelecida por Ele
e sobre Ele edificada, quer no
céu, quer na terra, sendo este
organismo conhecido como
a “igreja, que é o seu corpo”.
Efésios 1.22-23. Por isso,
nós, os Batistas, jamais dizemos “A Igreja Batista”, mas
“as igrejas batistas”.
Mas é sobre o Corpo de
Cristo que queremos falar,
nesta primeira meditação do
ano novo que se inicia. E,
perguntamos: como será o
amanhã da Igreja Cristã? Temos, porventura, pensado no
amanhã de nossas Igrejas
locais? Há igrejas locais que,
confiando no seu futuro, estão construindo novos templos, reformando e ampliando os seus antigos, fazendo
trabalhos intensos com as
suas crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos,
incrementando cada vez mais
encontros e seminários para
casais, outras, dentro do mo-

dismo atual, mergulhados na
filosofia da “igreja com propósito”, para que a sua igreja
local seja moldada a uma
“vida com propósito”, outras,
infelizmente, estão deixando
as gerações que despontam
à mercê da sorte, como se
acreditassem que a Igreja
não terá futuro. A sua igreja
local tem feito isso?
Nenhuma comunidade local ou instituição pode esperar mais do amanhã, do que a
Igreja de Jesus Cristo, não só
porque ela já tem a experiência de ter sobrevivido nas horas mais difíceis da história
humana, como pelo poder de
Deus que a envolve, sustenta
e dirige. Vale a pena caminhar
para o futuro, com a Igreja de
Jesus Cristo, ou convém
abandoná-la à semelhança do
que se faz com um barco que
está naufragando?
Temos visto e conhecido
por aí afora inúmeras igrejas
locais, que se dizem “igrejas
batistas”, mas totalmente desfiguradas, porque perderam
por completo a sua identidade neotestamentária. Muitas
mergulhadas em modismos
multivários onde o show denominado de “dança profética” é a atração, o ponto central, o pícaro do ‘culto’ assistido, finalizado com palmas extravagantes para as ‘dançarinas proféticas’! O lugar da explanação e proclamação da
Palavra, agora em espaço
reduzidíssimo, apenas para
alegrar aquilo que os espectadores querem ou desejam

ouvir. Poucos estão biblicamente interessados em adorar a Deus “em espírito e em
verdade”, de ouvir a Sua voz!
No entanto, há para a Igreja de Jesus Cristo um futuro
glorioso, mesmo na presente ordem das coisas. Mas, diante deste quadro desolador,
a verdadeira Igreja do Senhor
continua, pelo poder de
Deus, a cumprir a sua tarefa
de “buscar e salvar o que se
havia perdido” (Lucas 19.10).
A Igreja do Senhor, como as
águas de um rio, tem que estar
em constante movimento para
ser limpa e saudável. Quando
Israel viveu no deserto, a caminho da terra prometida, os pecados que cometeu sempre
ocorreram quando o povo esteve parado. Há necessidade
de tirar os crentes da estagnação mórbida em que muitos
deles se encontram, dandolhes a compreensão do seu
chamado e da sua união a Cristo. Não é mudar de igreja,
como muitos estão fazendo por
aí afora, em busca das já
famigeradas “bênçãos do Senhor” ou introduzir nova forma
de culto, modismos atraentes,
que trará a solução, e sim o
mudar a mente, pondo nela os
pensamentos de Cristo Jesus.
A Igreja do Senhor precisa voltar a ser a agência
evangelizadora, cheia de poder
e ardor no testemunho de Cristo, “e este crucificado ” (I
Coríntios 2.2). Jamais retiremos a Cruz na proclamação da
“palavra da verdade do evangelho” (Colossenses 1.5).

* Ex-padre católico romano, pastor em Fortaleza - CE

É

inicio de um novo ano. Quero convidálo (a) para também em 2007 continuar
a manter os olhos em Deus. O Deus do qual a
humanidade se distancia e ignora. Devemos
em meio a um mundo cético e confuso, trazer à
memória que servimos um Deus que é eterno.
Imutável. Fiel. Reafirmar nosso compromisso
com a reentrega de nossas vidas em 2007 ao
único Deus. Verdadeiramente poderoso, Diante de quem devemos temer e tremer.
O Profeta Jeremias no capitulo 29 verso 11
por meio de uma carta traz à memória do povo
Judeu quem é o Deus que eles serviam. O
texto nos revela o Deus onisciente e cuidadoso que servimos: – “Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor; planos de paz, e não de mal, para vos
dar um futuro e uma esperança”.
O contexto da carta escrita pelo profeta e
enviada aos 3.0232 Judeus que haviam sido
levados para Babilônia em 597 AC exortavaos a viver uma vida tão normal quanto possível; a esperarem a libertação divina depois de
70 anos e a ignorarem falsos profetas como
Acabe e Zedequias. Era uma convocação a
viver a vida independente das circunstancias.
Muitas pessoas, quando passam por crises,
por lutas, parecem desistir de viver, apostar
da fé e esquecer quem é Deus.
Crises e lutas devem nos impulsionar, nos
dar forças para lutar.
Novo ano é tempo de novos planos... Independente das lutas que você enfrentou ou esteja enfrentando, planeje um novo ano depositando toda a confiança em Deus.
É tempo de reflexão. Tempo de avaliar o que
deu certo e o que não deu. O que foi bom e o que
foi ruim. Contabilizar as perdas e as vitórias.
Novo ano é tempo de planejar novos alvos
para o ano que se aproxima. Estabelecer prioridades. Estabelecer estratégias para alcançar os alvos propostos.
Quero convidá-las a planejar 2007 com
Deus. Provérbios 16:1 diz que “Ao homem pertencem os planos do coração; mas a resposta da língua é do Senhor.” Devemos fazer planos. Mas devemos submetê-los ao Senhor.
Senhor, no próximo ano eu planejo me casar.
Comprar um carro. Ter um (ou mais um) filho.
Mudar de trabalho. Mudar meu ministério na
igreja. Ir para o seminário. Este(s) alvo(s) está
(ão) dentro da tua vontade pra minha vida em?
Muitos são os planos no coração do homem; mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. (Provérbios 19:21). Vamos perguntar
pra o Senhor: “Senhor, quais são os teus planos pra minha vida em 2007?”.Como saber
se os seus, os meus, os nossos planos estão dentro da vontade de Deus? Em primeiro
lugar, a vontade, o desejo, o alvo, se alcançado, deverá glorificar a Deus. O que você está
planejando pra 2007 na sua vida vai servir pra
glorificar a Deus ou somente alimentar seu
ego, elevar seu status? O que você está planejando pra 2007 na sua vida contraria as prioridades estabelecidas por Deus na sua Palavra? Por exemplo, você está planejando conquistar aquela promoção no trabalho. Até ai
não há nenhum problema, mas essa promoção vai exigir muito mais a sua presença no
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trabalho, você terá de trabalhar nos finais de
semana, levar trabalho para casa, não terá
hora para voltar para casa no fim de cada dia,
não permitirá que você assuma compromissos com os trabalhos e ministérios da igreja.
Há uma luz amarela acesa e você não percebeu! Cuidado! Atenção! A prioridade dada pela
Palavra de Deus é “Mas buscai primeiro o seu
reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos
serão acrescentadas – Mateus 6:33”.
Precisamos analisar cuidadosamente, se
nossos planos e alvos não estão nos distanciando do Senhor e de Suas prioridades para
nossas vidas. Vamos nos basear no texto de
Jeremias 29:11 para estabelecer nossos projetos e planos para 2007:
1. Deus já tem planos pra nossas vidas
em 2007 e em todos os anos do nosso viver:
“Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor”. Isso não nos
impede de planejar e estabelecer alvos, mas
vamos nos lembrar que o nosso Pai celeste na
sua onisciência e onipotência, já projetou planos prá nos. E a sua promessa é maravilhosa:
2. “Planos de paz, e não de mal”. Temos
um Deus que cuida de nós. Os seus planos
prá nossa vida inclui paz e não mal. Se não
interferirmos na vontade de Deus prá nos, certamente seremos abençoados.
3. Deus promete: “para vos dar um futuro
e uma esperança”. Em 2007 temos futuro e
esperança garantidos por nosso Deus.
4. Deus prometeu por intermédio do profeta
Jeremias ao provo judeu em pleno exílio, com
promessa de 70 anos cativeiro em um tempo de
dores e lutas um futuro de esperança e de paz.
5. Mesmo que 2006 tenha sido um ano de
lutas, de dores, de perdas e até de “cativeiro”,
não desvie os seus olhos do Senhor. Traga à
memória que você serve a um Deus que é
eterno. Imutável. Fiel. Reafirme seu compromisso com a reentrega de sua vida em 2007
ao único e verdadeiro Deus. confie no Senhor,
pois em 2007 Ele renova o nosso futuro e a
nossa esperança...
1Por Maria Genaina de Almeida Ribeiro Reder. Membro da Igreja Batista Bíblica em Vila São Jorge-Guarullhos/
SP. Mestre em Educação e Professora Universitária.
2 Conforme Bíblia Anotada – Tradução de João
Ferreira de Almeida – Edição Revista e Atualizada no
Brasil. Copyright 1969 Sociedade Bíblica do Brasil

Reflexões Sobre o Ano Novo
Que Já Começou!
Pr. Edgar Rodrigues Donato

N

ão sei se foi numa ocasião de ano
novo, mas o apóstolo João desejou
”Prosperidade e Saúde“ ao “Amado Gaio“.

Lancemos sobre o Senhor as incertezas
de 2007, porque Ele tem cuidado de nós nos
anos anteriores.

Um feliz ano novo não vem por acaso ou
por sorte, vem de atender Josué 1.8 ”antes
medita nele (na Bíblia) e tenhas cuidado de
fazer segundo a tudo quanto nele está escrito; então farás prosperar o teu caminho e
serás bem sucedido”.

O ano novo só será PRÓSPERO se cada
pessoa que fez os votos estiver disposta a
abençoar o seu PRÓXIMO.

Em busca da prosperidade, muita gente
faz de tudo na virada do ano: vestem-se de
roupas conforme o significado das cores,
fazem promessas, consultam astrólogos...
O segredo para ser bem-sucedido está aqui:
não cesses de falar deste livro da lei; antes
medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele
está escrito; então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido – Josué 1.8

A diferença entre a Corrida de São Silvestre e a Corrida do Mestre: a primeira;
acontece apenas uma vez no último dia do
ano; a segunda, ocorre todos os dias, todas
as horas. Para ter um bom desempenho em
ambas, a palavra DISCIPLINA é fundamental.
Geralmente somos muito econômicos
(para não dizer pão-duros ), no sentido de
elogiar as pessoas. Que tal sermos gastadores de incentivos, esbanjadores de
encorajamento em 2007?
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“Em Defesa da Fé”
O

ito palestras ministradas pelo professor
Adauto J. B. Lourenço e cinco
pregações pelos pastores Alexandre B. Dutra, Álvaro A. Pavan,
Edgar R. Donato e Marcelo Silva,
será o cardápio de crescimento
e conhecimento oferecido pelo
Retiro de Pastores e Obreiros
promovido pela Junta Batista Bí-

blica do Estado de São Paulo nos dias 22 a 26 de janeiro
na Fazenda Vale dos Cedros
em Paraibuna SP.
O tema “Em defesa da
Fé” está vinculado às palestras do professor Adauto que
versarão sobre 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 e Tratando Ciência
como Ciência.
Formado em física por Bob
Jones
University
com
Mestrado em Física Nuclear
pela Clemson University,

SOLICITE A FICHA
DE INSCRIÇÃO
E PARCELE
EM ATÉ 5 VEZES
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ambas nos EUA, o professor
Adauto é membro da American
Physics Society e desde 1995
tem se envolvido ativamente
com o Criacionismo Científico,
tanto nos EUA quanto no Brasil. Para maiores informações:
marcosigreja@uol.com.br , telefones (11) 5062-7735, 61685059 e 9614-0854.

