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Distribuição Interna

Rocha Eterna – 5 Anos

N

o período de 2
a 5 de setembro de 2007,
acontecerá em Ribeirão
Preto SP, o Congresso
Nacional do Ministério
Rocha Eterna.
Reserve desde já
esta data que em breve
você estará recebendo o
folder com maiores infor-
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jornaldeapoio@yahoo.com.br
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O Interior Paulista e a Força
Missionária
D

mações e detalhes para as inscrições.
Neste ano, além dos preletores do Brasil e do exterior, o
congresso dará espaço para os diretores dos presídios falarem acerca da realidade carcerária no Brasil.
Maiores informações no Ministério Rocha Eterna: (16)
3979-7867.

ados do IBGE apontam o interior do Estado de
São Paulo, fora a capital e os 39 municípios que
formam a região metropolitana conhecida como
grande São Paulo, como o segundo maior PIB brasileiro,
perdendo apenas para a capital e adjacências.
Além disso, levantamento feito pela AMI em 2003 aponta
as igrejas do interior de São Paulo, no meio batista
fundamentalista, como as que mais fazem por missões no
que diz respeito sustento financeiro.
Leia matéria na página 3.

Campinas-SP

Pastores e Líderes O Aquecimento Global e o Apocalipse

P

astores e lideres de todo o Brasil devem colocar
em suas agendas o período de 01 a 05 de outubro
de 2007. Este será o tempo para a XXIII Conferência Fiel para Pastores e Líderes que acontecerá em Águas
de Lindóia SP.
Dois preletores já estão confirmados: Tedd Tripp e Franklin
Ferreira. Inscrições antecipadas ganham desconto de 30%.
Entre agora mesmo em contato com Marilene pelo e-mail:
marilene@editorafiel.com.br, telefone (12) 3936-2529.

Pastor Visita Missionário
na Venezuela

F

im dos tempos. Todos os dias, ano
após ano, as pes-

soas vivem sem atentar para
as coisas referentes a Deus.
Há muita religiosidade,

mas quase cem por cento
voltada para o aqui e agora. O bem-estar de cada um

é o que rege os movimentos religiosos, inclusive
nos meios “evangélicos”.
Entre os espiritualistas
da Nova Era, envolvendo
falsos líderes religiosos e
governantes, intensificamse as “revelações” de que
um plano de dominação
global está em andamento.
A visibilidade fica a cargo
de efeitos da natureza, como
é o caso do aquecimento global, mas trata-se apenas da
ponta de um enorme iceberg
que conduz a humanidade
aos juízos apocalípticos.
Acredito que, ao darmos a
devida atenção a esse aquecimento global, poderemos
perceber a sua relação com
muito do que está descrito no
livro de Apocalipse. Leia na
página 4.

Prepare-se Para 2008

A

O

Pr Paulo Arruda e sua família viajaram para a
Venezuela e tiveram a oportunidade de
visitar os missionários, Pr. Aguinaldo Ferreira e sua
família (foto), que atuam na cidade de Acarigua, Estado Portuguesa. São missionários da MBIB - Missão Batista Internacional Brasileira. Leia o relato na página 5

Aconselhamento Bíblico

O

s interessados
ainda podem se
inscrever para a
Primeira Conferência de
Aconselhamento Bíblico no
Brasil que acontecerá no
período de 28 de maio a
primeiro de junho de 2007.
Sob o tema “A Bíblia tem
todas as respostas”, os
preletores Randy e Cindy
Patten (foto), conduzirão as
palestras divididas em seis
temas. Randy é o Diretor
Executivo da NANC National Association of
Nouthetic Consenlours, de
Indianópolis, EUA,
A Conferência terá lugar
nas dependências da Igreja Batista Esperança. Maiores informações: www.abcb.org.br,
telefones (11) 3331-5463 e 3223-4928.

s igrejas de posição Batista Fundamentalistas
de
Barretos, Batista Bíblico (Pr
João Vasconcelos), Batista
Central (Pr Esteliano de Morais
Souza) e Templo Batista
Ebenézer (Pr Dorian Anderson),
mais a Igreja Batista Bíblica de
Bebedouro (Pr Lanny Woody e
Pr Luciano Martins), realizaram
um acampamento diferente no
período do carnaval deste ano.
Cerca de 60 acampantes
com freqüência de 116 pessoas somando as que dormiam
na cidade, essas quatro igrejas
acamparam no clube da Polícia
Militar de Barretos onde há uma
quadra coberta, piscinas e cozinha. Para dormir, a quadra abrigou alguns, mas boa parte dos
acampantes levou barracas.
Incentivados pelos pastores,

prepararem para 2008. Quem
estiver vendendo barracas em
Barretos e região vai faturar. O
pregador oficial do acampamento foi o Pr Alexandre Bezerra

A

“Revista da Campanha 2006” da
Junta de Missões
Mundiais da Convenção Batista Brasileira (JMM/CBB) traz
em sua sugestão de reflexão
do tema para o culto de abertura (à pág. 43) a seguinte
mensagem: “A essência do
Evangelho de Cristo é amar a
Deus sobre todas as coisas
e ao seu próximo como a si

Alexander da Silva Vasconcelos*
mesmo. Viver esse Evange- do Evangelho, mas sim, na
lho é o mesmo que criar um Essência da Lei, como afirelo vertical e horizontal: de mado pelo próprio Jesus:
Deus para com o homem e “Destes dois mandamentos
do homem para com o seu dependem toda a lei e os prosemelhante. A essência des- fetas”. (Mt 22:40)
se amor, Cristo, precisa cheApesar de tal “equívoco”
gar aos lugares mais remo- poder nos dizer muito sobre
tos do planeta, precisa che- os desvios doutrinários da
gar aos extremos da terra”.
JMM/CBB, tanto em seus proContudo, tal referência pósitos quanto em seus ménão se constitui a Essência todos de alcance dos povos,
m

y

Dutra (Amigos de Sião e AMI) e o
tema foi: Maranata! A bendita esperança dos acampantes foi
reavivada através das mensagens da Palavra de Deus.

A Essência do Evangelho
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os que puderam compraram
barracas e improvisaram um
camping. O ambiente de verdadeiro acampamento já está mobilizando muitos outros para se
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isso não se constitui no mais
relevante. Relevante sim, é ter
certeza da Essência do Evangelho, do que se constitui as
Boas-Novas que devem ser pregadas aos perdidos e com certa freqüência lembrada aos
salvos.Isso nos reporta ao texto
de I Co 15:1-4, um exemplo de
concisão, clareza e objetividade
a respeito deste assunto.
Continua na página 5.
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Haja Títulos !
O

ser humano gosta de títulos. Eles, geralmen
te, representam status e poder. No caso do
Brasil, temos os títulos “militares” que eram vendidos
depois da deposição de D. Pedro I e a criação da
Guarda Nacional em 1831. O governo regente (1831 a
1842) colocou postos “militares” à venda: tenente,
capitão, major, tenente-coronel e coronel. Nascia o
coronelismo no Brasil que durou até à época da ditadura militar depois do golpe de 1964. Aliás, até hoje o
Nordeste brasileiro e algumas pequenas cidades dos
interiores dos estados ainda sustentam o coronelismo
político.
No caso de bacharéis em Direito (advogados), que
as pessoas chamam de “doutor”, é devido a uma lei,
ainda em vigor, da época do Império datada de 11 de
agosto de 1827.
Há outras profissões, como médicos, dentistas, e
engenheiros, entre outras que as pessoas tradicionalmente chamam de doutor sem que tenham defendido tese acadêmica de doutorado.
O fato é que o brasileiro gosta de títulos e, o “doutor” acabou virando uma espécie de vocativo quando
o interlocutor quer ganhar a devida atenção. Essa tendência, fruto de uma cultura subserviente como a nossa, criou terreno fértil para a proliferação de títulos
também nos meios evangélicos.
Assim, ser pastor já não dá tanto status e, por isso
alguns preferem ser bispos, apóstolos, pai-póstulos
e, sabe-se lá o que vem por ai.
Agora está na moda o tal do diploma de teologia
reconhecido pelo MEC - Ministério da Educação e
Cultura. Você diz que é formado em teologia e logo
vem a pergunta: “Mas é reconhecido pelo MEC?” Se a
resposta for negativa você já é considerado, no mínimo, teólogo de segunda classe.
Parece que já estamos mesmo vivendo os dias
em que o apóstolo Paulo profetizou dizendo que chegaríamos a uma época “em que não suportarão a sã
doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências” (II Tm 4:3). São os “falsos doutores” que
Pedro menciona (II Pe. 2:1).
Precisamos tomar cuidado, tanto com os títulos

*

ministeriais, quanto com os reconhecimentos por parte do governo. O Corpo de Cristo funciona bem através dos dons ministeriais e a Bíblia nos ensina a separação entre poder público e igreja.
Pastor é uma função e não deve ser encarado apenas como um título. A forma de se destacar no Corpo
de Cristo é única: servindo (Lc. 22:24-27).
A hierarquização dos cargos e títulos gerou o catolicismo e até mesmo entre alguns ramos do protestantismo histórico a hierarquia prevaleceu. Agora, nestes últimos dias, o neopentecostalismo que nasceu
tão informalmente, mostra uma sede intensa por títulos cada vez maiores: obreiro, pastor, bispo, apóstolo,
pai-póstulo. Acabarão tendo “papa”, ou, quem sabe,
alguns “cristos”. Haja títulos!

REAÇÃO CONTRA ABORTO
No dia 11 de fevereiro último, foi realizado em Portugal um referendo sobre o aborto. A maioria votou
“sim” para a legalização do aborto e a reação dos
setores mais conservadores foi incisiva. Religiosos
atribuem essa mudança à “midiatizaçao globalizada”
da maneira de pensar, das correntes de opinião, das
lacunas na formação da inteligência dado que o sistema educativo não prepara para questionar sobre o
sentido da vida e as questões primordiais do ser humano”.
BANCADA EVANGÉLICA
Por mais que o Brasil seja visto como um país não
politizado, parece que os “evangélicos” estão melhorando neste quesito. Na legislação passada a Câmara dos Deputados em Brasília contava com 62 evangélicos e agora conta com apenas 37. A diminuição
foi devido ao fato que entre os acusados da máfia das
sanguessugas, 24 eram evangélicos e nenhum deles foi reeleito. Alguns inocentes pagaram pelos culpados e também não se reelegeram.

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

Dois presidentes
“Sempre achei muita semelhança entre Jimmy Carter e Bill Clinton, dois
presidentes norte-americanos. Mas nunca pensei que se uniriam para um fim
tão liberal como esse do Novo Pacto Batista, conforme matéria do J.A. 171”.
(MMSA- Mossoró- RN).
Portal
“Vou entrar em contato com o curso oferecido pelo Portal da IB Horto do Ypê em
São Paulo. Eu conhecia o SETA, mas ficava longe e agora acho que vai dar certo”
(PB- São Paulo- SP).
Boa matéria
“Gostei da matéria do JÁ falando sobre as atividades religiosas não
gerar vínculo empregatício. Acredito que vai resolver muitas dúvidas em
nossas igrejas. Obrigado e parabéns!”
(RM- Cuiabá- MT).
Vou escrever
“Depois que li a matéria ‘Jornais para evangélicos’, na edição 171 do JÁ,
decidi que vou procurar um dos jornais aqui em nossa cidade e tentar
vender a idéia. Gosto de escrever”.
(ASF- Canoas- RS).
Nova Coluna
“Essa coluna ‘Peço a Palavra’, do Pr José Infante Jr veio em boa hora. Eu
já estava para sugerir uma coluna fixa para ele, pois sempre escreve e seus
textos são esclarecedores e edificantes”.
(RRS- Campinas- SP).
Doutrina Cantarolada
“Passei para a nossa equipe de louvor o texto do Pr Antonio Pupim
‘Doutrina Cantarolada’ publicado No Alvo da última edição do JA”.
(SBC - Campo Grande- MS).

“O egoísmo não é apenas pecado, mas encontra-se na raiz de todo pecado”.
(R.B. Kuyper).
“A emoção é proveniente da verdade;
o emocionalismo é despejado sobre ela”.
(W.R. Maltby).
“Se quiser ficar desapontado, olhe para os outros;
se quiser ficar desanimado, olhe para si mesmo,
se quiser ficar encorajado, olhe para Jesus”.
(A.D.).
“Nada de grandioso jamais foi realizado sem entusiasmo”.
(Ralph Waldo Emerson).

Ponto de Vista

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

*

Profecias e o
Fundamentalismo Bíblico
A

volta iminente do Senhor
Jesus Cristo faz parte dos
fundamentos da fé. Os prémilenistas acreditam no Arrebatamento da Igreja, no período da
Grande Tribulação e no Reino
Milenar de Cristo, e nesta ordem. A
escatologia de uma igreja está intrinsecamente ligada às posições
doutrinárias de seus líderes. Os
adventistas e testemunhas de
Jeová, por exemplo, negam a existência do inferno e acreditam no
aniquilamento da alma, levando-os
a duvidar do arrebatamento dos
salvos e do período de grande tribulação. Geralmente, doutrinas falsas produzem profecias inventivas,
mas, no meio fundamentalista,
uma escatologia distorcida também pode enfraquecer os fundamentos da fé. Por esta razão, os
fundamentalistas precisam enfatizar a importância dos ensinamentos proféticos nas Escrituras.
O obreiro cristão precisa mostrar
na Palavra de Deus a ordem cronológica dos últimos eventos com
a mesma facilidade que mostra a
divindade de Cristo.
Além de servir como antídoto às
falsas doutrinas, profecias também
servem de instrumento evangelístico. O homem perdido está apa-

*

vorado diante da autodestruição
pela qual passa o mundo. O aquecimento global está mobilizando os
governos mundiais e vaticinando
catástrofes sem precedentes para
os próximos anos. Enquanto a ciência não consegue explicar a origem dos maremotos e pestes
como o ebola, o vírus HIV e a SARS,
a Bíblia traz explicações explícitas
sobre os problemas que a humanidade enfrentaria nos derradeiros
dias de sua história e a proteção
que Deus oferece aos Seus escolhidos. Através de profecias, homens e mulheres podem ser conduzidos ao Senhor Jesus Cristo.
Apesar de sua importância,
escatologia é um assunto pouco
ventilado entre as igrejas fundamentalistas. O tema é considerado a
matemática da Bíblia e, como sabemos, poucas pessoas gostam
de matemática. Em geral, os membros de igrejas não saberiam dizer
a diferença entre o Arrebatamento
da Igreja e a Revelação de Cristo.
Todavia, há uma promessa maravilhosa para quem estuda e compreende a importância dos
ensinamentos proféticos: “ Bemaventurado aquele que lê, e os que
ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela

estão escritas; porque o tempo
está próximo ” (Apocalipse 1:3).
Pastores, professores, pregadores
e obreiros precisam se apegar ao
estudo de profecias e utilizar este
precioso instrumento para proteger
a igreja de falsas doutrinas, encorajarem o povo em tempo difícil e
conduzir almas ao Senhor Jesus.
O próximo Congresso Internacional de Fundamentalismo Bíblico, a realizar-se entre os dias 7 a
11 de abril de 2008 no Templo Batista Maranata de Goiânia, irá tratar
justamente sobre a importância
das profecias no meio fundamenta-lista. Os preletores serão homens devidamente preparados
para render os instrumentos que
as igrejas precisam a fim de aprender, ensinar e, principalmente, crescer numérica e espiritualmente
através da ênfase escatológica.
Sim! Igrejas que manejam bem o
estudo de profecias e o aplicam no
seu dia-a-dia têm mais oportunidades de crescimento.
Esteja orando por este evento
inusitado e planeje fazer parte deste movimento histórico do
fundamentalismo bíblico no Brasil.
Profecias edificam, confortam e renovam as forças das igrejas em
tempos difíceis.

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

“A esperança nunca vai mal quando a fé vai bem”.
(John Bunyan).
“Ser cheio do Espírito Santo é ter o Espírito cumprindo em nós tudo
o que Deus pretendia que ele fizesse quando o colocou em nós”.
(Lewis Sperry Chaffer).
“A medida de sua espiritualidade é dada pelo
valor que você dá às Escrituras”.
(Myron Augsburger).
“Nunca nos esqueçamos de que a mensagem da
Bíblia dirige-se em especial à mente, ao entendimento”.
(D. Martyn Lloyd-Jones).
“O Espírito de Cristo é o espírito de missões, e quanto mais nos
aproximamos dele, mais dedicados nos tornamos como missionários”.
(Henry Martyn).
“A história humana é o triste resultado de todos os
homens procurarem seu próprio interesse”.
(Jullo Cortazar).
“A divisão é melhor do que a concordância hipócrita”.
(A.D.)
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Purim - A Festa de Alegria
E

Momentos Estragados...1
T

udo começou no paradisíaco Éden. A vida era mara
vilhosa, sem doenças, sem cheiro desagradável,
sem ladrões, sem violência. Pelo contrário, muita comida,
muita aventura, muita paz, muita presença de Deus. No
entanto, a insaciabilidade do ser, livre para desobedecer,
quis provar o gosto do descrer.
O Senhor é especialista em criar momentos sagrados
para os seus, contudo, facilmente, estragamos tudo. Ao
invés de aproveitarmos as oportunidades, desperdiçamolas. É o que acontece com vários personagens bíblicos:
Moisés – Um idoso descontrolado perde a oportunidade de realizar o último sonho. O povo estava sedento, murmurando em sua volta. Ele deveria simplesmente ordenar
a rocha que liberasse a água. Moisés ficou agressivo, perdeu a cabeça e bateu na rocha com violência, deixando
extravasar sua ira. Em conseqüência perdeu o privilegio de
entrar na Terra Prometida.
A mulher de Ló – Rejeitou a oportunidade de romper
com a luxúria. Apesar de ter morado no antro da depravação que foi Sodoma, a mulher de Ló acostumou-se ao ambiente indecente e vil. Ela teve a chance de sair do
mundanismo. Mal saiu da cidade sentiu saudade da vida
de socialite, da libertinagem. Olhou para trás e ficou parada
no tempo, virou uma estatua de sal.
Sansão – Estragou a sua trajetória por causa de uma
paixão cega. Ao invés de compartilhar o segredo da sua
força para alguém de confiança do povo de Deus, seus
olhos cobiçosos por mulheres levaram-no a ficar cego pela
Dalila e cego, literalmente, foi dominado pelos inimigos.
Davi – Descuidou-se diante de uma sedutora mulher.
Ele era rei, tinha mais de uma esposa. Ao invés de fazer
algo útil, fixou o olhar na mulher do vizinho e viu-a tomar
banho. Seu coração disparou e armou um esquema para
trazê-la aos próprios aposentos, deitou-se com ela, camuflou o ocorrido e ainda mandou matar o marido de Bateseba.
A mulher de Jó – Abandonou o marido no momento da
dor. Enquanto o homem era um rico fazendeiro, criador de
ovelhas e de camelos, ela estava do seu lado. Contudo as
tragédias foram chegando aos poucos: os bens saqueados, ovelhas destruídas por fogo, filhos mortos por tufão...
A esposa revoltou-se e com palavras ferinas acrescentou
ainda mais tristeza ao marido. A mulher de Ló aparece no
inicio e desaparece completamente do livro que tem 42 capítulos. Ela ficou anônima, sem história, sem memória.
Judas – Traiu seu amigo por causa de um ganho financeiro. A convivência com Jesus durou por volta de três anos.
O Mestre confiava plenamente nos seus discípulos. Inclusive chamou-os de amigos. Judas pressentiu o clima hostil
das autoridades e a eventual prisão de Jesus. Imaginou
que a situação deveria render algum dinheiro se ele usasse de esperteza para tirar algum proveito. Por 30 moedas
ele não traiu apenas o amigo, mas vendeu seus ideais.
Demas – Um líder atuante resolveu ser mais amigo do
mundo do que amigo de Deus. Em várias ocasiões encontramos Demas viajando ao lado de grandes nomes no Novo
Testamento, inclusive do apostolo Paulo. Ele já foi chamado de colaborador, companheiro. Contudo, em algum momento perdeu o foco. Ficou fascinado pela atração de uma
vida solta, sem compromisso, sem fronteiras... O dedicado Demas teve uma atitude desastrosa e passou a história
como Demas, o desertor.
Precisamos tomar cuidado para não desperdiçar oportunidades preciosas. Por causa de um momento de loucura, de precipitação, de impaciência perdemos... E ainda
nos consideramos vitimados.
Facilmente arranjamos desculpas para não assumir
responsabilidades. Dizemos que temos o pé-frio, pegam
em nosso pé, nos julgam pés-de-chinelo ou pé rapado,
desejam o nosso pé-na-cova... Ficamos indignados! Ou
damos no pé ou enfiamos o pé na jaca. A melhor coisa para
fazer é buscar auxilio do alto: (O Senhor) ... colocou-me os
pés sobre uma rocha e me firmou os passos – Sl 40.2.
Já dizia Salomão: Não é bom proceder sem refletir, e
peca quem é precipitado – Pv 19.3.
1 O texto acima é o contraponto do texto publicado no
mês anterior: Momentos Sagrados.
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

sta festa comemora
o livramento dos judeus da Pérsia de uma destruição total, decretada pelo rei
Assuero e instigada por
Hamã seu ministro em 450
a.C aproximadamente. É observada um pouco antes da
Páscoa, nos dias 14 e 15 de
Adar (fevereiro / março), conforme o relato bíblico (Et. 9:2032). De acordo com o livro de
Ester (Et 3:5-13), Hamã obteve a autorização para exterminar todos os judeus do reino
num só dia. Sorteou o dia 13
de Adar para executar seus
sinistros desígnios, daí a origem do nome Purim, que vem
de Pur que em hebraico significa Sorteio. Mas os judeus
escaparam, resistindo com
sucesso a seus perseguidores naquela data. O dia 13 foi
designado pelos sábios judeus como um dia de jejum,
denominado Jejum de Ester,
pois, a bela rainha, como todos os judeus da capital do
reino de Assuero, jejuaram
três dias naqueles tempos
difíceis e oraram ao Senhor

para serem salvos de Hamã
(Et. 4:15-17).
Segundo o costume moderno, os judeus realizam cultos nas sinagogas, onde, depois de escurecer, acendemse as velas e inicia-se a leitura do livro de Ester, escrito em
um rolo. Na leitura ao chegar
a palavra Hamã, o povo clama: “Seja apagado seu
nome!” “Pereça o nome dos
perversos!” Ao acabar a leitura, o povo exclama: “Maldito
seja Hamã; bendito seja
Mardoqueu; Maldita seja
Zeres (mulher de Hamã);
bendita seja Ester; malditos
sejam todos os idólatras; benditos sejam todos os
israelitas, e bendito seja
Assuero que enforcou a
Hamã.” Ao findar este culto na
sinagoga o povo se entrega a
folgar. Há o costume de usar
fantasias ou máscaras e de
encenar peças baseadas na
história de Ester (nos tempos
modernos, um carnaval de
Purim realiza-se em Israel). É
tradicional, ainda, nesta festa, a ceia de Purim e o envio

de presentes aos amigos e a
doação de dinheiro aos pobres (Et. 9:22). Vários são os
pratos especiais e característicos da ceia de Purim, sendo um dos favoritos as
esfihas recheadas com uma
mistura de mel e sementes
de papoulas ou uvas, em forma de triangulo, para arremedar o chapéu de três pontas que usava Hamã, também conhecida como “orelha” de Hamã.
Os dez capítulos do livro
de Ester proporcionam uma
importante lição de política
acerca do anti-semitismo,
que nenhuma pessoa dos
nossos dias deve ignorar. E

também nos dá a oportunidade de conhecer com maiores
detalhes a historia que gerou
a Festa de PURIM. Há um provérbio que diz: “O Templo pode
cair, mas nunca a festa de
Purim”.
Neste ano a festa de Purim
é comemorada nos dias 04 e
05 de março. Esta é uma oportunidade de se presentear um
judeu e apresentar-lhe O Messias de Israel (Jesus).

Pr. Ricardo M. de Brito
Pastor do Templo Batista em
Vila São José
Representante da AIMI
São Paulo SP
pastoricardomarques@terra.com.br

O Interior Paulista e a Força Missionário
D

ados divulgados pelo
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dão conta de que o interior do Estado de São Paulo tem um PIB - Produto Interno Bruto superior aos países da América do Sul, superando, inclusive, o Chile,
considerado o país com
maior desenvolvimento no
continente.
Com toda essa pujança,
o interior paulista tem atraído empresas, tanto da capital quanto de outros Estados
que buscam custos menores
e espaço para o crescimento.
O IBGE, em seu levantamento, desconsiderou, tanto a capital, como os outros
39 municípios da região metropolitana conhecida como
A Grande São Paulo. Assim,
em todo o território brasileiro, o interior paulista não tem
rival, perdendo apenas para
a região metropolitana da
própria capital do Estado.
Além disso, há diversos
pólos atraindo novos investimentos, como as regiões
de Campinas, São José dos
Campos, Sorocaba, Santos,
Ribeirão Preto, Presidente

Prudente e Bauru.
Por que estamos mencionando tais fatos? O que
isso tem a ver com a força
missionária? Tem muito a
ver, pois há um potencial latente a ser “explorado”, tanto
nas igrejas existentes quanto naquelas que poderão ser
implantadas no interior de
São Paulo.
Levantamento feito em
2003 pela AMI - Associação
Missionária Independente
identificou o interior paulista
como a região que mais investe no sustento financeiro
dos seus missionários que
são de diversos estados
brasileiros. Há pelo que
consta, uma crescente perda da visão missionária nos
grandes centros metropolitanos. Igrejas com tremenda
ociosidade no que diz respeito ao envio e sustento de
missionários.
A Bíblia diz que onde não
há visão, o povo perece.
Quem não semeia, não colhe. A falta de visão por parte
dos líderes, leva o povo a
estocar ao invés de semear.
A perda é irreparável.
Precisamos de projetos
mais ousados na implanta-

ção de mais igrejas no interior paulista. Nossos seminários, pastores e agências
missionárias devem refletir
demoradamente sobre os
desafios de implantar novas
igrejas no interior de São
Paulo. Há vazios de igrejas
em diversas regiões onde
não encontramos nem vestígios de batistas fundamentalistas.
A necessidade média de
sustento para um missionário no interior do estado é de
R$3.000,00. No sistema de
sustentar vários missionários com menos, seriam necessários cerca de 30 igrejas com R$100,00 cada

uma. Pelo que temos visto,
igrejas pequenas com cerca
de 80 membros levantam,
em média R$2.000,00 por
mês para missões. Isto quer
dizer que sozinhas, não conseguiriam sustentar nem
mesmo uma família de missionários. Mas enviando
R$100,00 para cada um,
participam de vinte projetos,
ampliando a visão dos seus
membros.
Para citar um exemplo
prático, a cada 30 igrejas,
com essa média, teríamos
20 missionários implantando novas igrejas.
Onde estão os líderes
com visão?.
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Encontro Anual de Homens
N

A Manifestação do
Espírito Direciona a
Espiritualidade de
Uma Igreja – (Parte I)
(Uma reflexão em 1 Coríntios)

U

m pastor estava cuidando de seu rebanho, quan
do surgiu pelo inóspito caminho uma Pajero 4x4
toda equipada. Parou na frente do velhinho e desceu um
cara de não mais de 30 anos – terno preto, camisa branca
Hugo Boss, gravata italiana, sapatos moderníssimos –
que disse: “Senhor, seu eu adivinhar quantas ovelhas o
senhor tem, o senhor me dá uma?” – sim, respondeu o
velhinho meio desconfiado.
Então, o cara voltou para o carro, pegou seu notbook,
se conectou, via celular, à Internet, baixou uma base de
dados, entrou no site da Nasa, identificou a área do rebanho por satélite, calculou a média histórica do tamanho
de uma ovelha daquela raça, baixou a tabela do Excel com
execução de macros personalizada e, depois de duas
horas, disse ao pastor:
- “O senhor tem 1.234 ovelhas e quatro podem estar
grávidas”. O velhinho admitiu que estava certo e, como
havia prometido, poderia levar a ovelha. O caro pegou a
ovelha e a colocou na Pajero. Quando estava saindo, o
senhor lhe perguntou: - Desculpe, mas se eu adivinhar a
sua profissão, o senhor devolve a minha ovelha? Duvidando que acertasse, o cara concorda. – O senhor é advogado! Disse o pastor. “Incrível! Como adivinhou?”.
Quatro razões: 1º) pela frescura; 2º) veio sem que eu
chamasse; 3º) me cobrou para dizer algo que eu já sabia;
4º) nota-se que não entende nada do que está falando:
devolve já o meu cachorro!
Querido, esta história me faz pensar na igreja. Nós
hoje temos todo tipo de tecnologia à nossa disposição.
Fazemos estatísticas de tudo: quantos entram, quantos
saem, quanto entra, quanto sai. Somos quase profissionais naquilo que fazemos. Mas há uma questão: “O QUANTO TODA ESTA ‘SANTA E PRECIOSA’PARAFERNÁLHA TEM
NOS TORNADO ESPIRITUAIS?” Me parece que, a igreja
tem sofrido de um colapso, onde muitas vezes chega a
ponto de confundir ovelha com cachorro, na maior naturalidade.
Os capítulos 11 a 14 de 1 Coríntios nos trazem uma
revisão quanto aos valores espirituais de uma igreja para
que não se torne obsoleta, numa cidade carente de Deus.
Enquanto lida com temas que se tornaram polêmicos em
nossos dias, a lição do apóstolo Paulo focaliza-se numa
igreja que para ser espiritual, precisa ter o controle do
Espírito.
Neste sentido, vemos em primeiro lugar que UMA
IGREJA ESPIRITUAL NÃO É ATRAÍDA PELO ERRO (12.1-3).
Este assunto trata de mais um tópico que a própria igreja
tinha pedido orientação ao apóstolo. Por mais que fosse
uma igreja “problemática”, eles buscaram o ensino acerca da condução de suas vidas.
A Palavra de Deus fala sobre a manifestação do Espírito, traduzida como “dons”. O termo é mais abrangente
do que somente o assunto dons, pois, fala da ação total
do Espírito na vida de uma comunidade de salvos. Identificamos com isso, nestes versículos, que uma igreja é
espiritual pela sua capacidade de evitar erros doutrinários, mantendo assim, a sã doutrina. Há três erros a serem
evitados:
a) Incompreensão acerca das manifestações do
Espírito Santo na vida comum dos salvos.
b) Descuido quanto à manifestação da fé.
c) Má comunicação quanto ao Senhorio de Cristo
Uma igreja espiritual não é atraída pelo erro, ao
contrário, o ponto de partida para a espiritualidade cristã
está na confissão inteligente, promovida pelo Espírito
Santo, de Jesus Cristo como “Senhor”. A espiritualidade
cristã é cristocêntrica. Onde a primeira pergunta a ser feita não questiona o gosto pela música, ou roupa, mas,
pelas convicções acerca de Jesus.
A mensagem do Espírito Santo para nós nunca é:
“Olhem para mim, mas Olhem para Ele, vejam a Sua glória, ouçam e escutem Suas palavras; cheguem-se a Ele e
tenham vida; conheçam e provem seu dom de alegria e
paz”. O Espírito é o agente divino que une a igreja a seu
Senhor, e com isto promove a verdadeira espiritualidade,
fugindo dos erros doutrinários e até pagãos.
Quer medir sua espiritualidade, verifique a que está
sendo atraído, avalie se suas palavras exaltam e glorificam a Jesus, como Senhor de sua vida!
em S.J. dos Campos-SP, mestrando em NT.
* Pastor
Diretor acadêmico do Seminário Teológico Emaús

o dia 17 de novembro de 2007 acontecerá o Encontro
Anual de Homens Batistas Regulares Fundamentalistas da Grande São Paulo.
A UHBRF - União de Homens Batistas Regulares
Fundamentalistas, tem como presidente o irmão Juvenildo de
Oliveira Souza, da IBR da Bíblia (antiga IBR em Jd. Santo Antonio, Osasco SP) liderada pelo Pr Jorge Antonio Gameiro (foto).
As igrejas participantes deste movimento não estão filiadas
à AIBRECES - Associação das Igrejas Batistas Regulares do
Centro Sul do Brasil.
A União de Homens, juntamente com os pastores têm atuado de forma objetiva para consolidar a atuação conjunta dessas igrejas que procuram manter as tradições conservadoras
dos Batistas Regulares com fidelidade às Escrituras. A União
de Homens foi organizada há três anos. As reuniões regulares acontecem a cada dois meses.
O encontro anual de 2006 foi realizado na Igreja Batista
Regular em Parque Cocaia. Em 2007 o evento será na Igreja
Batista Regular em Jardim Rosa (Antiga IBR Parada Inglesa).
O líder é o Pr José Sergio Ackel.
A nova diretoria da UHBRF tem como proposta lutar contra o
modernismo e preservar as doutrinas distintivas dos Batistas
Regulares.
O preletor do Encontro de 2007 será o Pr José Laerton, da
Igreja Batista Regular Emanuel em Fortaleza CE.
Para maiores informações:
Pr Jorge Antonio Gameiro: jagameiro@ig.com.br
Juvenildo de Oliveira Souza: juvenildoipr@ig.com.br
Pr José Sérgio Ackel: jsackel@crp4.org.br
Telefones: (11) 3694-2942 e 9577-2672.

O Aquecimento Global e o Apocalipse
D

iariamente somos
bombardeados com
notícias que anunciam uma
tragédia global devido às rápidas mudanças climáticas.
Há unanimidade entre os
entendidos sobre o assunto: nunca na história da humanidade as mudanças
ocorreram com tanta rapidez.
Acostumados a assistir
filmes bem feitos mostrando
através de efeitos especiais
tragédias e mais tragédias,
temos a impressão que as
pessoas confundem realidade com ficção e, por isso os
alertas não são levadas a
sério pela maioria.
Para o cidadão comum
as alterações climáticas podem significar apenas dias
mais quentes, mas um grau
a mais na temperatura média do planeta Terra tem efeitos devastadores. Esse um
grau a mais já provocou o
que alguns cientistas denominam apocalipticamente,
de “As seis pragas do aquecimento”.
Primeira praga: O Ártico
está derretendo. A cobertura
de gelo da região no verão
diminui ao ritmo constante
de 8% ao ano a três décadas. No ano passado, a ca-

mada de gelo foi 20% menor
em relação a 1979, uma redução de 1,3 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente à soma dos territórios da França, da Alemanha
e do Reino Unido.
Segunda praga: Os furacões estão mais fortes. Devido ao aquecimento das
águas, a ocorrência de furacões das categorias 4 e 5 os mais intensos da escala
- dobrou nos últimos 35
anos. O furacão Katrina, que
destruiu Nova Orleans, é
uma amostra dessa nova
realidade.
Terceira praga: O Brasil
na rota dos ciclones. Até então a salvo desse tipo de tormenta, o litoral sul do Brasil
foi varrido por um forte ciclone em 2004. De lá para cá, a
chegada à costa de outras
tempestades similares, ainda que de menor intensidade, mostra que o problema
veio para ficar.
Quarta praga: O nível do
mar subiu. A elevação desde o início do século passado está entre 8 e 20 centímetros. Em certas áreas litorâneas, como algumas
ilhas do Pacífico, isso significou um avanço de cem
metros na maré alta. Um es-

tudo da ONU estima que o
nível das águas suba um
metro até o fim deste século. Cidades à beira-mar,
como o Recife, precisarão
ser protegidas por diques.
Quinta praga: Os desertos avançam. O total de áreas atingidas por secas dobrou em trinta anos. Um
quarto da superfície do planeta é agora de desertos. Só
na
China,
as
áreas
desérticas avançam 10.000
km quadrados por ano, o
equivalente ao território do
Líbano.
Sexta praga: Já se contam os mortos. A ONU estima que 150.000 pessoas
morram anualmente por causa de secas, inundações e
outros fatores relacionados
diretamente ao aquecimento global. Até 2030, o número dobrará.
Neste ano de 2007, muita coisa está piorando.
Como se não bastasse o
aumento do aquecimento
global, em janeiro deste ano,
exatamente no dia 17, o Boletim de Cientistas Atômicos
(BAS) adiantou em dois minutos o ponteiro do Relógio
do Apocalipse, um instrumento que simboliza a
iminência de uma hecatom-

be nuclear. O “relógio”, criado em 1947 para simbolizar
o risco das armas nucleares
para a humanidade, agora
marca cinco para a meianoite.
O grupo de cientistas,
controladores do “relógio”,
que inclui 18 prêmios Nobel,
fez o seguinte alerta:
“Estamos no limiar de uma
segunda era nuclear. O mundo não se confronta com opções tão perigosas desde
que as primeiras bombas
atômicas foram lançadas
sobre Hiroshima e Nagazaki,
em 1945”.
Aquecimento global e
armamento nuclear têm
tudo a ver com as descrições apocalípticas da tribulação, quando o Anticristo
se manifestará. Os julgamentos, a partir do capitulo
seis de Apocalipse, são
indescritíveis. A única pergunta que fica é a seguinte:
Esses julgamentos, executados pelos anjos de Deus
aproveitarão a tecnologia
humana, ou os demônios
serão os únicos instrumentos? O fato é que, sem necessidade de quaisquer
efeitos especiais, a tragédia do Apocalipse já é possível.
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Viagem Missionária à Venezuela
E

m recente viagem à
Venezuela, eu e minha
família tivemos a oportunidade de conhecer o missionário da MBIB - Missão Batista
Internacional Brasileira, Pr
Aguinaldo Ferreira e sua família, que estão trabalhando na
cidade de Acarigua, Estado
Portuguesa.
A nossa igreja em Manaus
tem apoiado este missionário no campo, portanto era de
nosso interesse conhecer o
trabalho que ele está desenvolvendo. Fomos recebidos
com muita alegria pela família Ferreira, onde passamos
dois dias muito abençoados
e tivemos a oportunidade de
ver o que Deus tem feito ali
através deles.
Já existe um pequeno grupo com cerca de umas quinze
pessoas que estão se reunindo num templo improvisado
na garagem de uma casa,
mas as dificuldades são grandes para alguns que não possuem transporte próprio, pois
a residência fica um pouco
afastada.

O Pr Aguinaldo tem colocado diante do Senhor o desejo de adquirir um veículo
com mais condições para
transportar alguns irmãos,
pois o seu é pequeno, ano
1992 de origem alemã e tem
lhe dado muito trabalho, pois
é difícil encontrar peças de
reposição. Esta é uma das necessidades para aquela obra
e facilitaria por demais o transporte para muitos irem à igreja, haja vista que o preço do
combustível lá nem se leva
em consideração. Ex: uma
garrafinha de água custa BS
1000 (Mil bolivares); um litro
de gasolina custa BS 0,90 (noventa centavos de bolivares).
Observação: Na época cambiamos na seguinte proporção: um real por 1200
bolivares.
No entanto, apesar de ser
um país muito rico em petróleo, é muito pobre em produtos alimentícios, que por sinal são muito caros. Quando
fomos levamos, açúcar,
calabresa, creme de leite, feijão e farinha, alguns produtos

Um Corpo Bem Ajustado
Q

Famílias do Missionário Aguinaldo e do Pr. Paulo

que estavam em falta, o que é
muito comum por lá. Amados
irmãos e igrejas, estivemos lá
e testemunhamos do labor
daquela família, portanto não
deixem de investir em missões e em particular naquele
projeto missionário.
E se você desejar abençoar o Pr Aguinaldo com a aquisição de um veículo mais apro-

priado para aquela obra, entre em
contato com ele através do e-mail:
familiaferreira@yahoo.es , ou através de um representando da MIBI
aqui no Brasil.
É o que temos a testemunhar.
Pr. Paulo Arruda
Pastor auxiliar da Igreja
Batista em Dom Pedro
Manaus AM.

A Essência do Evangelho
Alexander da Silva Vasconcelos*

S

e considerarmos todas as
vezes que a palavra
Evangelho aparece de forma direta ou indireta (substituída por
pronome relativo ou pronome
pessoal oblíquo) nesta pequena
passagem de 4 versículos, contaremos 7 vezes!!! Uma evidência
segura que ela é uma excelente
passagem quando se trata desse assunto.
Do v. 1 é importante salientar
que o que Paulo está por notificar aos coríntios (e a nós também) é a Boa-Nova que ele afirma já vir anunciando a muito tempo, com a qual esta comprometido. Como costuma dizer Mary
Schultze: “se é bom para Paulo,
é bom para mim”!!! Enfatizando: o
que Paulo a certo tempo já vem
anunciando, e que agora vai expor, é a mensagem suficiente
“para salvação de todo aquele
que crê; primeiro do judeu, e também do grego. (Rm 1:16)
O v. 2 nos diz que o efeito
salvífico do Evangelho e sua exposição honesta e sincera estão
intimamente relacionados com a
retenção precisa, exata, nem +
nem – do que nos tem sido anunciado. Isso nos leva a concluir
que também existe o “evangelho”
impreciso, inexato, que em farmacologia é conhecido como
placebo: pode até ter a aparência do verdadeiro, pode até apresentar algumas melhorias psicológicas de sua ingestão, mas não
cura a doença, não traz a saúde
ao enfermo!!!1 Tanto Paulo, quanto os coríntios e as demais igrejas neotestamentárias sabiam,
não só da existência mas também dos perigos de tal falsificação (II Co 2:17; 4:1-7; Gl 1:1-10).
Então, vale a pena perguntar:
qual é o verdadeiro Evangelho?
Qual sua essência? Em que se
constitui?
Assim como os ensinamentos
a respeito da Ceia, Paulo afirma
que o Evangelho ele recebeu
(v.3). De quem? “... de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo” (Gl 1:12) durante os
3 anos de treinamento na Arábia
e em Damasco, não sob os pés
de Gamaliel (At 22:3), mas, destes vez, sob a direção do próprio
Sábio (Rm 16:27).Isto quer dizer
que o Evangelho a ser pregado
não carece de remendo, de ornamento... ele é de origem celeste , divina... logo perfeito, eficiente e eficaz (Is 55:11).
“Cristo [sem Maria nem os
santos nem os anjos nem as
obras] morreu por nossos peca-

dos, segundo as Escrituras”. Há
que se notar que o início das
Boas-Novas na se dá com mencionando nenhum dos milagres
que Cristo realizou enquanto esteve entre nós. Nenhum milagre,
nenhuma cura, nenhuma promessa de riqueza ou prosperidade
inicia a cadeia lógica de eventos
que constitui o Evangelho: a morte de Cristo é o 1º dos 3 eventos
que o constituem!!!
Para que se dê ênfase à morte de Cristo e suas implicações,
analisemos o v. 3 de trás para
frente: “segundo as Escrituras”.
Paulo afirma que o ele recebeu e entregou é segundo as Escrituras, que neste caso, mais
especificamente, são o VT. Mas
onde localizar tal afirmação lá?
“Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades...
moído por causa das nossas iniqüidades... como um cordeiro foi
levado ao matadouro... o justo,
justificará a muitos; porque as iniqüidades deles levará sobre si”.
(Is 53)
Predito cerca de 750 anos
antes de Jesus nascer. Mas isso
não nos deve causar surpresa,
uma vez que Isaías afirma a
esfericidade da Terra (“... o círculo da terra”, Is 40:21,22), fato
só descoberto pela “ciência”
2200 anos depois, quando Fernão
de Magalhães, no séc. XVII, navegou ao redor do mundo!!!
Mas, voltado ao texto de Isaías
e seu reflexo em I Co 15, dois
fatos a assinalar: “enfermidades”, “dores”... refere-se a pecado e não a doença física (como
também claramente atestado por
Pedro em sua citação desta mesma passagem de Isaías: I Pe 2:24).
Cristo morreu por pecados: o
castigo que nos traz a paz (com
Deus, Rm 5:1), (e não a prosperidade material), estava sobre Ele!!!
Outro fato é que Cristo morreu por NOSSOS pecados: “justificará a muitos; porque as iniqüidades deles levará sobre si”. Isto
quer dizer que todos os meus pecados, do passado, do presente
e do futuro (!!!) foram pagos: Cristo
nos remiu “de toda a iniqüidade”
(Tt 2:14).
Ainda deste segundo fato,
outra implicação é que Cristo
morreu pelos eleitos. Por mais desagradável que seja para alguns,
a verdade é: mesmo Deus tenha
enviado “o seu Filho ao mundo...
para que o mundo fosse salvo
por ele” (Jo 3:17), o nome de Jesus é Jesus “porque ele salvará
o seu povo dos seus pecados”

(Mt 1:21); mesmo Jesus sendo a
“propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o
mundo” (I Jo 2:2), “... que direis
se Deus, querendo mostrar a sua
ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados
para a perdição; para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de
misericórdia, que para glória já
dantes preparou, os quais somos
nós, a quem também chamou, não
só dentre os judeus, mas também
dentre os gentios?!?! (Rm 9:2224).2
“E que foi sepultado, e que
ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras”. Também de
trás para frente também: “segundo as Escrituras”. Onde? Sl 16:911. Qual evidência? Não só Paulo
já havia usado tal passagem como
referência à morte e ressurreição de Jesus em sua pregação
na sinagoga de Antioquia da
Pisídia (At 13:35-37), como Pedro
também a usa no mesmo sentido
no evento mais importante da história da igreja: sua inauguração
(At 2:24-27)!!!
Tal predição 1000 anos antes não nos deve causar espanto algum (como causa aos liberais), uma vez que Davi prevê
fatos só descobertos pela ciência muito tempo depois: (por
exemplo) as correntes marítimas
ou “veredas dos mares” (Sl 8:8),
descobertas pelo ministro da marinha americana, Matthew
Fontaine Maury, em 1860, exatamente porque tomou este texto
como literal, 2800 anos depois de
escrito por Davi!!!
“E que foi sepultado”. Jesus
não só morreu, mas também foi
sepultado: uma prova infalível que
Jesus Cristo veio em carne (I Jo
4:1-3), pois só se enterram corpos. Esta é a prova material do
“mistério da piedade: Deus se
manifestou em carne” (I Tm 3:16),
contrapondo-se a qualquer seita
que tente dividir, diminuir, isolar,
negar... a unidade das duas naturezas de Cristo.
“... e que ressuscitou ao terceiro3 dia”. Jesus não só morreu
e foi sepultado, mas ressuscitou.
Eis a brutal diferença entre o Cristianismo e todas as religiões humanas: na Índia, está “o Buda”
enterrado; na Arábia, Maomé; na
China, Confúcio e Lao-tsé; na Inglaterra, Helena Blavastsky; nos
EUA, Allan Kardec; no Tibete, os
muitos Dalai Lamas... alguns por

dezenas séculos, sendo visitados por
muitos.
Mas Cristo não. Conquanto seja
verdade que foi sepultado, já na 1ª visita feita ao seu túmulo já se ecoava
aos “4 ventos”: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito”
(Mt 28:6)[!!!], trazendo conseqüências
avassaladoras: o início da derrocada
da morte (“tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão”?); Jesus foi o 1º, as “primícias”,
assim garantindo que não será o único, mas “... transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu
corpo glorioso, segundo o seu eficaz
poder de sujeitar também a si todas as
coisas”. (Fl 3:21); porque ele ressuscitou, “foi elevado ao céu” (Lc 24:51),
gerando-se a promessa de que “há de
vir assim como para o céu o vistes ir”
(At 1:11), habilitando-nos em uníssono
com Paulo afirmar que: “desde agora,
a coroa da justiça me está guardada, a
qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas
também a todos os que amarem a sua
vinda”. (II Tm 4:8)
Em conclusão, I Coríntios 15 sim,
não Mateus 22, é a Essência do Evangelho, a mensagem que precisa chegar 1º “até aos confins da terra” (At
1:8) e isso, tal como nos foi anunciado!!! Amém.
* Líder de Missões da Igreja Batista Nova Vida – Paço do Lumiar/
MA. Bacharel em Administração.
1 Sob hipótese alguma está se criticando o uso de placebo em estudos
farmacológicos, onde é muito importante na avaliação dos benefícios do
uso de novas drogas no tratamento de
doenças. Contudo, mesmo lá, não se
comercializa o placebo, mas sim o remédio aprovado!!! Em Soteriologia, não
se comercializa nem se usa placebo,
pois já sabemos (ou deveríamos saber) que o remédio é de origem Divina, logo perfeita, que não carece de
aprovação e/ou avaliação de efeitos
colaterais danéficos.
2 Sob hipótese alguma se está
usando o artifício “ofídico” (Gn 3:1-5)
de “Escritura contra Escritura”, mas
sim assinalar que interpretações
descontextualizadas podem causar
embaraço e que devemos “anunciar
TODO conselho de Deus” (At 20:27)
por mais desagradável que possa nos
ser. A correta compreensão de Jo 3:17
está na análise de seu contexto imediato e passagens próximas como
1:13. Com relação a I Jo 2:2, a chave
de sua correta compreensão está na
análise da palavra “propiciação”.
3 Provas infalíveis de que Cristo morreu numa 4ª feira, só assim sendo possível que o “o Filho do homem [estivesse]
três dias e três noites no seio da terra” (Mt
12:40), ver: www.solascriptura-tt.org

uando se fala de Igreja, muitos pensam no
prédio. Sabemos, no entanto, que a Igreja é
o
agrupamento
dos
salvos,
reunidos
congregacionalmente. Deste ajuntamento, espera-se
que resulte num organismo organizado. Não seria
isto possível sem que princípios bíblicos sejam aplicados. O Apóstolo Paulo teceu, em Efésios 4, uma
trilha que conduz uma igreja a transcender o mero
agrupamento, levando-a a ser um organismo com
cabeça, que é Cristo. Este organismo, visto como
corpo, se forma pela ligação de suas partes, assim
como Paulo vislumbra em I Coríntios 12. Em essência, um corpo precisa ter suas partes interligadas, e
não meramente incluídas, como se formasse um
saco de batatas. Esta interligação entre as partes é
caracterizada pelo “auxílio das juntas” , e tendo “cada
parte uma justa [equilibrada] operação”. São estas
as expressões contidas em Efésios 4:16. Distante
fica esta concepção daquela realidade comum em
que meia dúzia de pessoas assume as diversas áreas de trabalho de uma igreja. É impossível, teologicamente falando, que uma igreja cresça neste formato desorganizado, sob risco de perder-se a autoridade bíblica que diz que, somente ajustado, uma igreja-corpo pode crescer (“faz o aumento do corpo”
Ef.4:16c).
Ora, entendendo que o Espírito Santo organiza a
Igreja com dons, ministérios (e não departamentos–
conceito empresarial) e operações (1Co.12:4-7), a
única expectativa do Mestre é que cada membro reconheça seu dom e exerça o equivalente ministério
útil dentro de sua Igreja. Sem o exercício das operações (funções) espirituais, há primariamente uma
desobediência direta aos interesses divinos, bem
como uma conseqüente impossibilidade de crescimento do corpo de Cristo. Diante destas considerações, por que será que igrejas não crescem? Seria
por que se prega somente a verdade e isto não atrairia pessoas? Seria por que faltam recursos financeiros? Ou seria por falta de submissão ao plano macro
do Senhor para Sua igreja? Não seria causada pela
falta de senso administrativo de líderes, os quais procuram modificar o plano já estabelecido pelo Senhor,
trocando-o por outro de interesse particular? Creio
que é preciso deixar de lado a imaginação criativa de
como “eu administro” e passar a usar o que já está
prescrito há quase dois mil anos. É através de um
corpo bem ajustado que Deus abençoa uma igreja
para que ela se estabeleça solidificada e com possibilidades de receber de Deus a bênção do crescimento. Deus tem interesse em ver Sua igreja crescendo, e espera que alguém plante e outro regue
(1Co.3:6), tarefas estas exclusivamente de responsabilidade humana.
A Bíblia nos alerta a não sermos ignorantes a respeito da importância dos dons espirituais no contexto do plano mestre. “Acerca dos dons espirituais,
não quero, irmãos, que sejais ignorantes”.
(1Co.12:1) Este antigo plano do Senhor para Sua igreja
impõe que cada crente descubra seu dom espiritual
que o tornará servo em sua igreja. Uma vez descoberto seu dom, somado às suas habilidades naturais, aquele crente precisará encontrar oportunidades em sua igreja para usá-los. Daí vem a parte da
liderança, que precisa criar estas oportunidades, através do conceito bíblico: ministérios. Franqueado os
ministérios, cada crente poderá dedicar o seu melhor para que aquela área se desenvolva e o corpo
inteiro seja abençoado. Afinal, o critério para se distribuir tarefas e responsabilidades numa igreja não
deve ser pela preferência de um líder ou pela amizade, mas pela evidência destes dons espirituais.
Harmonização e interdependência são palavras
chaves neste processo de ajuste das partes do corpo para seu bom funcionamento. Tomadas como princípios reguladores, estas palavras submergem os
estrelismos e realçam a atitude de servo, elogio máximo ao verdadeiro cristão, como bem salientou o
Apóstolo Pedro: “Cada um administre [sirva] aos
outros o dom como o recebeu, como bons
despenseiros da multiforme graça de Deus.”
(1Pe.4:10)
Como você classificaria sua igreja, baseado nestes conceitos? Você diria que ela tem sido um Corpo
bem ajustado? Cada parte do corpo pode começar
um processo de mudanças, voltado para o centro da
vontade de Deus, o que poderá contagiar as demais.
A vontade de Deus para sua Igreja? Um Corpo bem
Ajustado.
em S.B. do Campo-SP,
* Pastor
Bacharel em Letras e Direito
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Fatima: O Maior Embuste
da ‘‘Mater
Mater Ecclesia
”
Ecclesia”

A

ntes que venha a ser novamente cobrado (!) por não
estar escrevendo sempre sobre o catolicismo romano, já que é esse o assunto continuamente esperado por
muitos irmãos pelo fato de eu ser ex-sacerdote católico romano, satisfazendo assim a muitos leitores, não posso deixar a fazer algumas considerações sobre Fátima – um dos
maiores embustes da assim autochamada “Mater Eclessia”.
Aqui em Fortaleza, minha terra natal e onde resido, temos
o maior, o mais belo e o mais imponente e rico santuário
mariano de Fátima no Brasil, o qual se tem transformado em
ponto turístico da cidade, para a felicidade e o enriquecimento
de seu pároco, a seu gosto idiossincrásico questuoso.
Pensou-se que, após a ‘ revelação’ e divulgação do mentiroso terceiro ‘segredo’ de Fátima, o qual nem mesmo os católicos romanos mais fervorosos nele acreditaram, fosse haver
um arrefecimento do devocionismo à ‘santinha’ da Cova da
Iria. Mas o que se percebe é que este culto mariano, alimentado pelo herético “movimento de renovação carismática” tem
crescido mais e mais pela falta de conhecimento, pois o católico romano dificilmente se interessa em pesquisar a ‘sua fé’,
já que com incrível facilidade acredita em tudo aquilo que os
padres pregam e ensinam, sem questionamento nenhum...
Conheçamos, pois, um pouco mais acerca de Fátima e
de sua “senhora”. Os três videntes de Fátima, Lúcia de Jesus, Jacinta e Francisco Marto, nasceram no lugarejo de
Aljustel, pequeno aglomerado de casas térreas humildes e
escuras, escondido no meio dos montes que fazem parte da
Serra de Aire.
De Aljustel a Fátima, a distância é curta. Afastada de Aljustel
cerca de dois quilômetros, existia uma pequena depressão,
cavada entre os montes pedregosos, conhecida pelos nomes
de Cova da Iria ou Lagoa da Carreira. Foi neste local que as
crianças afirmaram ter presenciado as ‘aparições’ da ‘senhora’ de Fátima. Hoje, o aspecto paisagístico e topográfico, que
a Cova da Iria tinha em 1917, foi totalmente modificado.
Fátima, além de ficar situada numa região montanhosa,
que na época das ‘aparições’ estava desprovida de bons e
eficientes meios de comunicação, encontra-se numa zona
onde se consome vinho de elevada graduação alcoólica, com
uma população na sua quase totalidade, analfabeta e supersticiosa. É preciso não esquecer que o que nesta gente
ignorante se conserva com o nome de ‘religião cristã’ não é
mais do que superstição nas suas exteriorizações mais grosseiras e inferiores.
A mãe de Lúcia, lia aos filhos episódios do Velho Testamento, nos quais a divindade está em contato direto e permanente com os homens e Lúcia, por conseqüência, considerava fato trivial a ‘aparição’ nos seus dias de entes sobrenaturais a qualquer pessoa.
Os padres, que naquela região gozavam de grande prestígio e
autoridade seguidos às cegas, eram escutados e obedecidos
pela população, e ‘espertos’ como bem se pode dizer que eles
eram quem orientam e guiavam a vida toda na sua paróquia.
Não tenham a menor sombra de dúvidas que os padres
daquela região diante deste meio propício, no mais alto grau,
à crença no sobrenatural, que fizeram agir as três crianças
no sobrenatural, utilizando os três pequeninos videntes tais
como suas marionetes, que em 1917 tinham dez, nove e
sete anos de idade, respectivamente.
A cúpula da Cúria Romana, a bem da verdade, no princípio
não acreditou durante 13 anos nas ‘aparições’ da ‘senhora’ de
Fátima, artimanhas engendradas pelos então padres de Fátima, mas quando verificou que milhares e milhares de pessoas acorriam a Fátima, entre 13 de maio a 13 de outubro, de
cada ano, dando-lhes altos lucros financeiros, políticos e prestígio eclesiástico, apressou-se a reconhecê-las, em 1930,
como fenômeno sobrenatural, oficialmente.
A ‘Mater Eclessia’ reconhece Fátima, como “um verdadeiro
milagre”, não de Deus, evidentemente, produzido por aquela
vertente demoníaca que, sobretudo em horas de maior aflição,
sempre se manifesta no mais fundo dos seres humanos e os
leva a prostrar-se de joelhos não só diante de imagens surdas
e mudas, mas também diante dos representantes do idolatrado poder religioso e eclesiástico romano, na ilusória esperança de que, assim, as suas muitas aflições poderão encontrar
qualquer mágica saída da ‘cartola’.
Os livros que a finada Lúcia de Jesus escreveu sempre
em nome, é claro, do “voto de obediência”, sob a observação
de seu ‘orientador espiritual’ e ‘confessor’, são bizarros e delirantes. Mesmo assim, a estes escritos atribuídos à Irmã Lúcia de Jesus, recentemente falecida, a Sagrada Congregação
para a Doutrina da Fé – antigo “Santo Ofício” – do então todopoderoso cardeal Joseph Ratzinger – hoje Bento XVI – nunca
os declarou perigosos para a “fé católica”. Pelo contrário.
Ratzinger, até veio, há tempos, a Fátima, dar a entender que o
“segredo” de Fátima é coisa para se tomar a sério. Não é à-toa
que ‘sua santidade’ virá ao Brasil em maio vindouro – mês da
primeira ‘aparição’ – numa tentativa desesperada para tentar
estancar a arrevoada de fiéis em bandos para as diversas
igrejas evangélicas existentes em nosso país. Estejamos atentos. Voltaremos ao assunto.

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

Triplicaram as ofertas
A Primeira Igreja Batista em São Sebastião do Paraíso MG,
sob a liderança do Pr Jader Machado triplicou o valor mensal
da Promessa de Fé para Missões durante as Conferências
Missionárias deste ano. O pregador foi o Pr Terril N. Rose de
Ribeirão Preto SP.
107 Anos
A Primeira Igreja Batista Bíblica em Vitória da Conquista
BA, liderada pelo Pr José Infante Jr comemorou 107 anos de
fundação (04/02/1900). As conferências acontecem dias 2 a 4
de março com o Pr Joaquim Teixeira. No domingo pela manhã,
homenagem especial a todos os membros com mais de 40
anos de membresia.
Primeiro Aniversário
O missionário Armando Castelan Jr já está comemorando
o primeiro aniversário da nova igreja em Pedregulho SP. O
trabalho foi iniciado no dia 6 de março de 2006 e conta com 8
congregados, além da família do pastor. O aniversário será
comemorado dias 23 a 25 de março.
30 Anos
No dia 20 de março o Pr Rinaldo Bezerra da Silva comemora 30 anos de ministério de tempo integral à frente da Igreja
Batista Regular da Fé, em Mossoró RN.
Dupla Ordenação
No dia 17 de fevereiro último, a Igreja Batista Nova Vida
examinou e ordenou ao ministério pastoral os irmãos: Walmir
H. Quaresma e Jorge D. S. Cândido. A Igreja é liderada pelo Pr
Epitácio Barros.
Enlace
No dia 10 de março os jovens Renato e Mônica, da Igreja
Batista Boas Novas em Sales Oliveira SP se unem em matrimônio. A equipe do JÁ se une ao casal e seus familiares pela
alegria desse momento tão sublime. O oficiante será o Pr.
Carlos A. Moraes
Novo Telefone
O Pr Francisco Gomes Sobrinho está residindo em
Araraquara SP, liderando a Igreja Batista Memorial. Logo teremos o seu novo endereço. Por ora vai o seu telefone: (16)
3339-2443.
Encontro de Senhoras
A IBI em Batatais, liderada pelo Pr Mauro Régis hospedará
no dia 21 de abril, das 9 às 16 horas, o XI Encontro de Senhoras Batistas Fundamentalistas da região. O tema do evento
será “Essa será Louvada”, baseado em Provérbios 31. As
preletoras serão: Érica de Barros, de Ribeirão Preto e Selma
Maria Pavan Agnesini, de Batatais. Contatos, e-mail:
sagnesini@hotmail.com, telefone (16) 3761-4565. Custo por
pessoa: R$16,00.
Oitavo Aniversário
Nos dias 9 a 11 de fevereiro último, a Igreja Batista Bíblica em
Junqueiro AL, trabalho missionário liderado pelo Pr Rosalvo Jesus Marinho comemorou o oitavo aniversário. O templo está em
construção e a igreja está sendo edificada. O pregador das conferências foi o Pr Florisvaldo dos Santos Xavier, de Salvador BA.
Contatos com Pr Rosalvo, e-mail: prrosalvoigbb@hotmail.com
Manaus AM
Em janeiro último, o Pr José Barbosa de Serra Neto, expadre católico esteve realizando conferências na IBR de
Petrópolis, Manaus AM nos dias 12 a 14. A Igreja é liderada
pelo Pr Lourival Dutra Simões Jr. Na mesma viagem Pr Barbo-
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sa esteve realizando pregações nas seguintes igrejas: IBR
Cidade Nova, IBR Jerusalém, IBR da Fé, IBR Betel, IBR
Cachoeirinha, IBR Nova Jerusalém e IBR Shekinah. No total
foram 20 dias de pregações consecutivas.
Ministério de Apoio
O irmão Omar de Carvalho que tem desenvolvido o Ministério de Apoio Calebe visando substituir missionários em seus
campos de trabalho para períodos de férias, bem como igrejas temporariamente sem pastor, está atuando junto à Igreja
Batista da Nova Ribeirão em Ribeirão Preta SP. Irmão Omar é
membro da Igreja Batista Emanuel de Cravinhos SP sob a
liderança Pr Paulo Nievas. Contatos: (16) 9117-6683.
Esposas de Pastores
Dias 16 a 18 de março acontecem o X Retiro de Esposas
de Pastores na Estância Palavra da Vida em Atibaia SP. A
preletora que abordará o tema: “Mulher Graciosa” é a irmã
Juseli Ferreira Santana. Investimento: R$185,00. Informações:
(11) 5041-9137 e 5533-6843.
Santarém PA
O missionário Rogério Lima da Silva, atuando em Santarém
PA precisa das orações e apoio financeiro para o seu ministério. Para maiores informações: Travessa 14, n° 61 Nova República CEP 68025-380- Santarém PA, telefone (93) 3522-9495.
Moçambique
Durante 10 dias, o Pr Paulo Bondezan, presidente da Missão Batista Brasileira Fundamentalista esteve visitando o trabalho missionário do Pr Odenilson de S. Figueiredo em Maputo, Moçambique. Com ele foram o Pr Jair Ribeiro, conselheiro
da missão e o casal Pr Lúcio e Claudinéia Rocha, futuros missionários na África. Contatos com o Pr Adenilson pelo e-mail:
adenilson.luiza@gmail,com , telefones (00xx) 25821418298 e
258843989344, ou pelo correio: Rua Antonio da Conceição,
78 1° andar- Malhangalene - Maputo, Moçambique.
Jaboticabal SP
O missionário Daniel Rodrigo, implantando uma igreja em
Jaboticabal SP conta com as orações e o apoio financeiro das
igrejas já visitadas. Há necessidade de alugar um salão o
mais breve possível, mas ainda não há recursos suficientes.
Para contatos, e-mail: missdanielsousa@yahoo.com.br
21 Anos
A Igreja Batista Bíblica em Ouro Fino MG, liderada pelo
Pr Roberto Kennedy realiza conferências de aniversário
nos dias 16 a 18 de março. Será a Comemoração do Vigésimo primeiro aniversário e o preletor convidado é o Pr
Carlos A Moraes, de Batatais SP. Contatos: (35) 34415959.
Posse
A Igreja Batista Independente em Orlândia já está com seu
novo pastor, Paulo César Lopes. A posse oficial acontecerá no
dia 24 de março e o pregador será o Pr. Antonio Majela Pupin
da Igreja Batista em Jordanópolis, de onde veio o pastor Paulo. Para contatos com o pastor Paulo, E-mail:
pc.lopes@hotmail.com e prpc.lopes@gmail.com, telefone (16)
3726-6374 ou pelo correio, Caixa Postal 89 – CEP 14.300-000
Batatais SP.
Aniversário
A Igreja Batista Bíblica Betel de Taubaté SO, liderada pelo
Pr. Manoel A. Cruz está comemorando mais um aniversário
nos dias 23 a 25 de março. O conferencista´será o Pr. Esdras
Moreno Pintor. No dia 24 a igreja contará com a presença de
irmãos da Igreja batista Bíblica de Guarulhos SP.

Dicas de Leitura

O INCOMPARÁVEL CRISTO
John Stott
ABU Editora
www.abub.org.br/editora
Em análises magistrais, o
autor examina o NT e o retrato que a igreja tem pintado de Cristo ao longo de vinte séculos, ao mesmo tempo em que observa a influência de Cristo sobre as
pessoas.

AS TESTEMUNHAS DE
JEOVÁ E O ES
Aldo Menezes
Editora Vida
www.editoravida.com.br
A organização religiosa “Testemunha de Jeová” prega
que o ES não é uma pessoa,
mas uma força: a “força ativa
de Jeová”. Este livreto leva o
leitor às respostas bíblicas
para os seguidores de
Charles T Russel.

OS ÚLTIMOS
TRÊS MINUTOS
Holger Klaewer
Actual Edições
www.chamada.com.br
A história humana tem sido
marcada por grandes catástrofes. O ataque terrorista
nos EUA em 2001 foi uma
delas. Este livro faz comparações entre acontecimentos
do passado e de hoje.

A IGREJA QUE
FAZ DISCÍPULOS
Bill Hull
Editora Batista Regular
www.editorabatistaregular.com.br
Cada página deste livro
interage fiel e diretamente
com passagens bíblicas que
insuflam liberdade e um
novo pensar à mensagem da
igreja. O autor não é um crítico desinteressado. Ap contrário, ele estimula os líderes ao trabalho do Senhor.

A divulgação destas obras não implica em concordância com todos os títulos dos catálogos das respectivas editoras.
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SEBARSP Comemora Seu Jubileu
Pr. Alceu Olívio Ferreira

S

Ocupado Demais
“... e que proveito lhe vem de trabalhar para o vento...?
”Ec. 5:16

S

empre ouvi dizer que se você precisa que um ser
viço seja feito , deve procurar alguém ocupado,
porque ele sempre vai achar um tempo para fazer mais
alguma coisa. O desocupado , geralmente, não consegue encontrar tempo para fazer o que você pede. Isso, ao
longo dos anos, tem se mostrado verdadeiro . A experiência mostra que o funcionário , o empregado e até mesmo o membro de igreja que está sempre pronto a pôr a
mão na massa é , normalmente, aquele que tem mais
afazeres.
Mas , precisamos analisar também o outro lado da
questão. Será que em casa, na família, onde a presença
desse pai ou mãe é tão importante , ele (a) está sempre
disponível?
Nem é tanto a quantidade de horas que passamos
com nossos filhos ou marido que importa , mas a qualidade desse tempo. Se o pouco tempo que temos em
casa é gasto com a Televisão , a Internet ou a leitura de
jornais , sem dúvida esse tempo não será de valor.. A
atenção , o carinho , o diálogo podem suprir a escassez
dos momentos dedicados aos seus.. Em pouco tempo ,
os passinhos dos pezinhos das crianças já não ouviremos mais, a mãozinha pequena a fazer tchau , os brinquedos espalhados pela casa já não mais farão parte de
nossa rotina. E sentiremos falta por termos estado ocupados demais.
Esta história verídica nos traz uma grande mensagem:
- O garoto de 10 anos entrou impetuosamente no escritório do pai que estava atarefado com seu trabalho e
diz : - “Papai , hoje é o teu aniversário , o Senhor faz 55
anos e eu vou te dar 55 beijos, um por cada ano.”E começou a cumprir sua promessa, quando o pai exclamou:
“Ah, filho, agora não. Eu tenho muito trabalho a fazer.
Amanhã você termina de me dar os beijos.”O garoto não
escondeu seu desapontamento ao se afastar. ”A tarde , o
pai arrependido , disse ao filho: “Vem cá, termina agora
com os beijos”. Mas o garoto que brincava não atendeu
ao pai.
Dois meses depois um atropelamento fechou os olhos
do filho sem que ele tivesse a chance de cumprir a promessa de amor ao pai.
Não esteja ocupada demais , minha irmã , para ser
amável com os outros, dar atenção aos seus entes queridos , para ler a Palavra de Deus , ou fazer tantas outras
coisas simples e comuns, mas que dão vida á nossa
vida. E se o trabalho lhe rouba muito tempo, dê atenção
especial aos momentos vividos junto com os seus. Faça
com que estes momentos signifiquem muito e deixe os
seus saberem o quanto são importantes para você , construa com eles o “nó do afeto”como aquele pai que , ao
sair para o trabalho ,deixava o filho ainda dormindo e ao
retornar ä noite , a criança já estava dormindo. Então , ele
ia até o quarto do garoto, beijava-o na face e dava um nó
no lençol . No dia seguinte , ao acordar , a primeira coisa
que o filho fazia era procurar o nó , pois isso significava –
“meu pai esteve aqui para me dar um beijo”
São estas pequenas coisas que enchem de significado a nossa vida.
A colunista é graduada em Letras, membro da
Igreja Batista Independente de Batatais-SP

ua história começa
com a chegada do
missionário norte americano
Pr. Donald Judson Hare e
sua esposa, Dona Hellen, e
filhos. Isso se deu nos anos
de 1946, no Rio Grande do
Norte, onde foi trabalhar inicialmente, substituindo o
missionário Mateus. Ali tiveram a dura experiência do
falecimento de seu filho
Roberto de três anos de idade, acometido de malária.
Posteriormente (1951), por
recomendação médica, sendo que sua filha Carol não
gozava de saúde, provavelmente por causa do clima da
região, a família Hare, transfere-se para o campo
paulista, onde deu início a
várias Igrejas.
Com a chegada a São
Paulo, capital, sua visão
missionária focalizou a necessidade de preparar
obreiros brasileiros para a
seára e, nada melhor do que
uma escola bíblica, pois na
época não havia sequer uma
escola Batista Regular do
gênero. A primeira turma do
curso pastoral e teologia se
formou em 1960 e a de Educação Cristã em 1962.
Foi então que, num prédio à Rua Formosa, 393, 2º.
andar alugou-se algumas
salas para esse fim, surgindo assim em março de
1957, O Seminário e Instituto Bíblico Batista, sendo o
missionário Donald J.Hare
seu fundador e primeiro diretor. Neste mesmo prédio,
funcionou também a Imprensa Batista Regular, a Livraria
Maranata e a Sociedade Brasileira de Folhetos. Anos
mais tarde, houve a necessidade de mudar sua localidade e Deus preparou novas
instalações alugadas na
Rua 24 de Maio, 35, onde,
também, funcionou a Livraria Maranata.
Em 1968, porém, Deus
providenciou uma sede na
Avenida Ipiranga, e, em
1977, foi possível adquirir
todo o 8º. andar do mesmo
prédio, duplicando o espaço
útil e garantindo, assim, a
possibilidade de ampliar o
currículo e o corpo discente.
Foi possível comprar duas
moradias para servirem de
alojamentos, uma para rapa-

zes e outra para moças, em
lugares diferentes da capital.
Com a volta da família
Hare para os EUA (1977),
assumiu como diretor do
Seminário e Instituto Bíblico
Batista, o missionário Pr.
Arthur Murray Cavey. Em sua
gestão, a escola mudou sua
razão social de Seminário e
Instituto Bíblico Batista para
Seminário Batista Regular
de São Paulo. Após a saída
do Pr. Arthur, para o Canadá,
por aposentadoria, assumiu
seu lugar o missionário Pr.
Richard Henry Sterkenburg.
Em sua gestão o patrimônio
aumentou, adquirindo mais
andares e salas espalhadas
pelo prédio, localizado à Av.
Ipiranga, 877 , centro.
O SEBARSP é uma instituição verdadeiramente Integrada ao Movimento Batista
Regular. Desde o princípio,
seus diretores sempre foram
partes integrantes dos vários
acontecimentos da denominação, tais como AIBRESP,
O P B R E S P, U H B R E S P ,
SAIBRES, EDITORA, LIVRARIA MARANATA, e tantas outras.
As dependências do
SEBARSP tem sido palco de
vários conclaves, como Semana Batista Regular, Reuniões de diversas Instituições do movimento. Já serviu de sede para a Missão
Batista Regular Evangelizadora, para a Associação
de Igrejas Batistas Regulares do Estado de São Paulo,
e na década de 60, a sala 74
do 7º. andar se instalou um
estúdio para gravação de
programas radiofônicos
intitulado “Edições Maranata”
levado ao ar de segunda à
sexta feira das 22h às 24h
pela Rádio Emissora Cacique. As Igrejas Batistas Regulares por meio de seus
pastores colaboravam com
mensagens e programas.
Outro fato marcante na
vida do SEBARSP, foi a publicação bimestral de “O
PRUMO” baseado em Amós
7:8 “... eis que eu porei o prumo no meio do meu povo...”.
Este jornal informativo foi
responsável pela publicação
de artigos teológicos,
apologéticos, e filosofias de
movimentos contemporâneos perniciosos à Igreja de

Cristo. Assim, na
qualidade de atalaia, avisando o
povo quanto aos
perigos, serviu de
maneira fabulosa
nossas Igrejas.
Uma página era
dedicada às notícias internas e externas. Há de se lembrar do “Projeto Timóteo” desenvolvido em par cer ia
com a Igreja Batista Regular do Horto
do
Yp ê ,
Pr. Alceu O. Ferreira
past or eada, na
ocasião, pelo missionário Junqueira, hoje missionário
Allan Cuthbert.
da ABWE, como preparador
Os alunos “quartanistas” de obreiros para a fala latina
entravam em estágio de um nos EUA. Tantos outros que
ano na referida Igreja, super- ainda servem a Deus.
visionados pelo pastor Allan.
Centenas de obreiros
As despesas eram divididas preparados pelo SEBARSP
entre a Igreja e o SEBARSP. estão espalhados pelo BraOs recursos para o Seminá- sil e fora dele servindo ao
rio honrar com sua parte vi- Senhor; na sua maioria com
nha do CHARIS CARNÊ, atra- tempo integral e alguns já
vés do qual contribuições desfrutam da glória na premensais eram feitas por di- sença do Pai. Entre eles, o
versos irmãos e Igrejas.
fundador do SEBARSP e sua
Por longo tempo o esposa (Donald e Helena
SEBARSP manteve um coral Hare). Lembrando, também,
que viajou pelas Igrejas apre- do pastor Jacob Geisler prosentando cantatas como “Eu fessor e tesoureiro por muivos envio” de Peterson e pe- tos anos.
ças teatrais. Com isso o SeO SEBARSP continua
minário se auto-divulgava e sendo administrado por um
o resultado era visto em no- Conselho e uma Diretoria
vas matrículas.
Executiva. Desde 1998, o Pr.
Pelo Seminário, tanto no Pedro Evaristo C. Santos é
corpo docente como no dis- seu diretor. Oferece os curcente, passaram ilustres sos “SETA” Bacharel em
pastores que hoje servem a Educação Cristã, Bacharel
Deus, como Pr. Manoel Alves em Teologia, Bacharel em
de Lima (Batista Regular) Música e Mestrado em Minisque serve no pastorado da tério.
1ª. Igreja Batista da ConvenSuas instalações locação Batista Brasileira no lizadas à Av. Ipiranga, 877,
Brasil (não oficial), na cida- p e r f a z e n d o u m a á r e a d e
de de Santa Bárbara do Oes- a p r o x i m a d a m e n t e
800
te – São Paulo e do ilustre metros quadrados, muito
Pr. João Bentes, grande co- bem distribuídos entre salaborador da obra “O Novo las de aula, auditório, adTestamento Interpretado m i n i s t r a ç ã o , b i b l i o t e c a e
Versículo por Versículo” de o u t r o s . O S E B A R S P, a o
Russel Norman Chanplin. l o n g o d e s e u s c i n q ü e n t a
Em Israel serve o Pr. Randall a n o s d e e x i s t ê n c i a , t e m
K. Cook, fundador e Deão do contribuído, de modo sigMestrado em nosso seminá- nificativo, para um Movirio. Eduardo Inke, nosso pro- mento Batista Regular forfessor de música era tão efi- te e saudável. É um semiciente que indo para os EUA nário que mantém aproxipara aprimorar seus conhe- m a ç ã o c o m o s p a s t o r e s
cimentos, não voltou mais, d o m o v i m e n t o , v i s a n d o
pois lá ficou atuando na área maior integração com as
de música. Caso mais re- Igrejas de nossa denomicente é do Pr. Moisés nação.

Dia Internacional
(de qual) - Mulher?
E por falar no Dia Internacional da Mulher, a Bíblia exalta
MULHERES MARAVILHOSAS:
A mulher de visão - Joquebede, mãe de Moisés Ex 2;
A mulher que toma iniciativa – Débora, Jz 5;
A mulher de oração – Ana, I Sm 1;
A mulher sábia – Abigail, I Sm 25 ;
A mulher virtuosa – Pv 31;
A mulher carinhosa – a Sunamita de Cantares;
A mulher bondosa – Dorcas, At. 9.36;
A Bíblia também fala para tomar muito cuidado e evitar
AS MULHERES PERIGOSAS:
A
A
A
A
A
A
A

mulher sedutora – esposa de Potifar Gn 39.12;
mulher adúltera – vive à caça de homens Pv 5.8;
mulher interesseira – Dalila Jz 16.5;
mulher ditadora – Jezabel – I Rs 21.15;
mulher rixosa – Pv 21.9;
mulher-armadilha – Ec 7.26;
mulher pervertida – Herodias Mc 6. 17.
Pr. Edgar Rodrigues Donato1
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O Desafio
das Seitas
Q

uero aproveitar este espaço para recomendar aos
leitores do Jornal de Apoio, que procurem conhecer
as atividades do CPR - Centro de Pesquisas Religiosas,
liderado pelo pastor batista Paulo César Pimentel.
O carro chefe do CPR é o jornal trimestral, “Desafio das
Seitas”, que publica interessantes matérias apologéticas.
O conteúdo é pertinente aos que batalham pela fé. Trata-se
de uma publicação interessante porque não está comprometido com pentecostais, como é o caso da revista “Defesa
da Fé” que tem excelência nas suas matérias sobre religiões não-cristãs, mas fica em débito com relação aos problemas mais sérios do próprio meio evangélico.
O Pr Paulo C. Pimentel tem a ousadia de debater com
seriedade até mesmo os problemas relacionados aos desvios dentro da própria Convenção Batista Brasileira da qual
faz parte. Este fato nos revela que nem todos dentro das
convenções organizadas caminham na mesma direção.
É claro que você poderá discordar de textos ali publicados, da mesma forma que temos pessoas que discordam
do Jornal de Apoio. O que vale é salientar que temos escassez de publicações apologéticas aqui no Brasil e precisamos reconhecer e valorizar aqueles que se propõem a trabalhar de modo sério nesta área tão delicada.
As matérias publicadas no Desafio das Seitas tratam de
Catolicismo Romano, Testemunhas de Jeová, Adventistas
do 7° Dia, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, Convenção Batista Brasileira, Igreja com
Propósito, Espiritismo, Mormonismo, Ocultismo e uma infinidade de temas relacionados ao nosso tempo.
Outras atividades importantes do CPR envolvem a publicação de folhetos temáticos, inclusive com um calendário
que sugere a época adequada para a distribuição, divulgação de DVDs com palestras, livros e seminários.
Sugiro aos nossos leitores que entrem em contato com o
CPR solicitando um exemplar do jornal Desafio das Seitas,
mostruário de folhetos e lista de preços de outras publicações:
www.cpr.org.br , e-mail: cpr94@terra.com.br, tele fax (21) 26432325, Caixa Postal 950 CEP 25.951-970 - Teresópolis RJ.

N

o período de 28 de abril a primeiro de maio, aproveitando o feriadão, você poderá participar da V Conferência Fiel para Jovens que será realizada no Hotel Fazenda
Vale dos Cedros, Rodovia Prof. R. Moura, SP 88, km 126 na
ligação entre Salesópolis e Mogi das Cruzes, Paraibuna SP.
Sob o tema, “Andando no Espírito”, quatro preletores falarão aos jovens: Prof. Adauto Lourenço, Pr Mitchell H Jones,
Pr Josafá Vasconselos e Pr David Marcos.
O investimento por pessoa é de R$190,00 até dia 31 de

março e R$210,00 até 27 de abril. O local é aprazível e tem
piscina com toboágua, saunas, quadras de vôlei, passeio a
cavalo, salão social, tirolesa, lago com pedalinhos, campo
de futebol, society de areia, pebolin, ping-pong.
A idade mínima para participar é 18 anos completos.
Para maiores informações, entre em contato: (12) 3936-2529
e-mail: christiane@editorafiel.com.br, ou pelo correio: Editora Fiel, Caixa Postal 1601-CEP 12.230-990 São José dos
Campos SP. Visite o site: www.editorafiel.com.br.

Vamos Para Fortaleza
A

AIBREB - Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil estará reunida para a XVII Assembléia
nos dias 15 a 19 de maio de 2007 em Fortaleza CE.
O encontro terá lugar no Hotel Porto D’Aldeia Resort e as
inscrições deverão ser feitas através do site: www.aibreb.org,

ou pelo telefone (85) 3276-7544 com Raimundo Maia.
O investimento por pessoa será R$360,00 podendo ser pago
até o dia 30 de abril de 2007. O preletor oficial será o Pr James A.
Vineyard dos EUA. Os demais preletores serão os pastores: Paulo
Bondezan, Bill Smallman, Marvin Fray, Moisés e Geraldo Cruz.

Implantar
Igrejas: A Missão

Intimidade e Ação

A

A

AMI - Associação
Missionária Independente, cumprindo o seu
compromisso de facilitar o
trabalho de implantação de
novas igrejas batistas
fundamentalistas no Brasil,
estará realizando o Terceiro
Congresso Missionário Batista Fundamentalista no período de 31 de julho a 03 de
agosto de 2007.
O evento terá lugar no Hotel Majestic em Águas de
Lindóia SP e os participantes
serão pastores, missionários, seminaristas e demais
pessoas interessadas pela
obra missionária. Todos os
membros das igrejas, de ambos os sexos podem participar.
Além dos dois preletores,
Pr Ed Sears, da Grace
Baptist Temple em Winston
Salem NC, EUA e Pr Bradley

Price, da King’s Way Baptist
Church em Concord NC,
EUA, teremos outros seis
Workshop abordando assuntos de interesse das
igrejas: Estabelecendo uma
visão Missionária na Igreja,
Implantando Promessa de
Fé na Igreja; Organização
Jurídica e Administrativa de
uma Igreja; Dons Ministeriais; Ministério de Comunicação na Igreja e O Missionário e seus Relacionamentos.
O investimento será entre
R$270,00 a R$310,00 por pessoa, dependendo da escolha
da acomodação no hotel. Os
pagamentos poderão ser parcelados até o dia 26/07/2007.
Maiores informações pelo email: missaoami@uol.com.br,
telefone/fax (11) 4356-2001 ou
pela Caixa Postal 94 CEP
09.720-971 São Bernardo do
Campo SP.
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s vagas para o V Seminário Para Pastores e Líderes
Batistas Bíblicos que acontecerá nos dias 28 a 31
de agosto em Ilhabela SP já estão se esgotando
Os interessados devem dirigir-se à AAI - Associação de
Auxilio às Igrejas através do e-mail: joelju@uol.com.br, telefones (12) 3913-5358 ou 9717-5710. Pelo correio, Avenida
Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 335- Sala 1407- Jardim
Aquárius CEP 12.246-000 São José dos Campos SP e falar
com Joel, Lúcia ou Juliana.
O tema será: “Intimidade e Ação” e os preletores, Pr Mike
Frazier, dos EUA e Pr Ebenézer Bittencourt, do Brasil.

Novo Site
O

Tem plo Bat ista Independente em
Vila São José, São Paulo SP,
sob a liderança do Pr
Ricardo Marques Brito está
para lançar o novo site da
igreja no próximo mês de
abril, coincidindo com as
comemorações do aniversário da igreja.
A idéia é oferecer aos irmãos batistas fundamentalistas de todo o Brasil, mais um meio de divulgação de eventos, entretenimento e comunhão. Será uma página repleta de informações importantes tais como: endereços das igrejas, dias e
horários das programações, eventos especiais e muito mais.
Os interessados em participar devem enviar materiais
para Fábio Cardoso (foto). Contatos por e-mail:
templo.batista@terra.com.br , telefones (11) 9619-956 e
5924-6670. Pelo correio: Templo Batista Independente em
São José, Rua Acáccio Fontoura, 800 - CEP 04.831-050 São
Paulo SP.
Tão logo o site seja colocado no ar estaremos divulgando aqui mesmo no Jornal de Apoio. É importante frisar que
não haverá nenhum custo para as igrejas e ministérios interessados em divulgar seus endereços e eventos.
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