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O Que o Papa Veio Fazer no Brasil?
O

Brasil continua sendo conhecido como país católico. Por aqui, até bem recentemente, todas as pessoas praticamente já nasciam católicas, pois o batismo dos
bebês, segundo a crença dessa religião, transforma-o em
cristão. A maioria dos evangélicos adultos da minha geração nasceu católica e se converteu a Cristo.
Quando eu me converti em 1966 na cidade de Batatais SP, ainda éramos apedrejados por católicos ao realizarmos
evangelismo nas vias públicas. Batatais teve um pastor assassinado e uma irmã que morreu em conseqüência de
uma pedrada na cabeça durante um culto ao ar livre.
Mas atualmente o cenário é outro. A vinda do papa Bento
XVI ao Brasil teve como principal propósito montar estratégias visando frear o crescimento dos evangélicos.
O alemão Joseph Ratzinger, teólogo defensor das tradições católicas, foi o braço direito do seu antecessor, o polonês Karol Wojtyla e permaneceu durante muitos anos à frente
da Congregação para a Doutrina da Fé antigamente chamada de “Santa Inquisição”. Por essa razão devemos estar atentos aos movimentos do catolicismo, pois a idéia de “frear o
crescimento dos evangélicos” não é lá muito democrática.
Leia mais na página 3.

Projeto Içana

“E Sereis Como Deus”
(Satanás em Gn. 3:5).

E

m 1987 fui a Manaus
pela primeira vez. O
objetivo era participar como
um dos preletores de um congresso das igrejas batistas
fundamentalistas daquela região. Durante o evento conheci um pastor da etnia Baniwa
por nome Jovito. Ele era um
dos muitos que foram alcançados pelo Evangelho através
do trabalho direto da
missionária estadunidense,
Sophie Muller que veio para a
América do Sul em 1945, tornando-se
a
primeira
missionária no Rio Içana. Naquele ano ela ainda estava viva
e trabalhava na Amazônia.
Na mesma ocasião tive

oportunidade de permanecer
no Amazonas tempo suficiente para conhecer o trabalho de
evangelização do povo Sateré
Mawé onde trabalhava o missionário Irineu Tomás. Percebi a tremenda dificuldade que
um missionário de qualquer
outra região enfrenta na selva
amazônica.
Agora, vinte anos mais tarde, tenho a satisfação de
apresentar aos leitores do
nosso Jornal de Apoio, o missionário Raúl Feliciano M.
Brasão que trabalha no Médio
Rio Içana a 1300 km em linha
reta da cidade de Manaus. Ele
é da etnia Baniwa.
Leia mais na página 3.

Vamos a Goiânia

E

m abril de 2008, nos
dias 7 a 11, a cidade
de Goiânia - GO hospedará o
VII Congresso Batista de
Fundamentalismo Bíblico no
Brasil.
O evento acontecerá no
Templo Batista Maranata sob
a liderança do Pr. Rômulo
Weden Ribeiro que espera
receber representantes de todas as regiões do Brasil. O VII
Congresso aconteceu na cidade de Porto Alegre RS.
Os preletores já estão
confirmados. Do Brasil: Pr.

Rômulo W. Ribeiro, Pr. Milton
J. Nunes, Pr. José Infante Jr,
Prof. Davi Rodrigues D.
Corrêa, Pr Paulo Bondezan,
Pr. Alexandre B. Dutra e Pr
Ebenézer S. Rodrigues. Dos
EUA: Dr. Bob Jones III, Dr.
Roger Peterson, Dr. Steve
Jones e Dr. Bob Shelton.
Em breve o comitê
organizador estará divulgando os custos e abrindo as inscrições através do envio de um
folder com todas as informações necessárias aos interessados.

A

Igreja Presbiteriana
do Brasil sofreu uma
divisão há mais de cem anos
devido à Maçonaria. Esse
fato, porém, já faz parte de
um passado remoto, pois recentemente o Supremo Concílio da denominação (21/07/
2006) decidiu fechar as portas para os maçons.
Desde quando Alice
Bailey (1880-1949) escreveu
que a Maçonaria teria tudo a
ver com a espiritualidade da
Nova Era, já era público e
notório que as práticas
espiritualistas ocultistas e a
crescente influência das religiões orientais levariam a

18 Anos de Esperança
D

epois de ter fundado
igrejas no Nordeste,
Minas Gerais e no interior de
São Paulo, o missionário norte-americano Marvin Fray juntamente com a esposa Diane,
decidiram iniciar uma igreja
na cidade de São Paulo.
Dirigidos pelo Senhor e
decididos a aceitar o desafio,
eles conheceram Wilbur
Peters nos EUA, um irmão que
estava interessado em investir financeiramente no projeto.
A parceria foi firmada visando
a implantação de uma Igreja
Batista Fundamentalista em
um ponto estratégico da capital paulista para que através
dela, outras igrejas fossem
geradas.
No dia 17 de junho de
1989, aconteceu o primeiro
culto daquela que viria a ser a
Igreja Batista Esperança (Foto
maior) no bairro de Vila
Mariana. O sonho estava começando a se concretizar.
Em 1999, a Igreja Batista
Esperança, com dez anos de
existência, passou a ser liderada pelo Pr. Sérgio R. de
Moura, (Na foto menor com
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humanidade ao estágio em
que estamos hoje: pronta
para o ecumenismo religioso e a tentativa insana de
estabelecer um governo
mundial nos moldes do Milênio Bíblico.
Nos meios evangélicos
de hoje, a confusão doutrinária tem criado um verdadeiro labirinto com trilhas
que levam à “Espiritualidade
Contemplativa” e à “Igreja
Emergente”. A apostasia
está batendo à porta e a Bíblia ensina que este é o mais
seguro sinal da volta de Cristo.
Leia mais na página 7.

sua esposa Célia). Logo em
seguida, no ano 2000, seguindo o plano de expansão,
alguns irmãos foram selecionados para dar início à Igreja
Batista Esperança Tatuapé,
hoje sob a liderança do Pr Alceu Olímpio Ferreira. No mesmo ano, teve início o Seminário Batista Esperança que funciona nas dependências da
igreja na Rua Loefgreen e
tem a missão de preparar
obreiros para a seára do Senhor.
Atualmente a Igreja tem
cerca de 500 participantes,
sendo 320 membros arrolados e os demais agregados
em processo de membresia.
Nos dias 16 e 17 de junho,
tendo como preletor o Pr.

Carlos A. Moraes, missionário e Diretor de Missões da
AMI, acontecerão as comemorações do décimo oitavo aniversário da igreja.
São 18 anos de muito trabalho, lutas e vitórias que glorificam o nome do Senhor. Milhares de pessoas já visitaram os trabalhos da Igreja
Batista Esperança e centenas
delas receberam Jesus como
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Salvador pessoal. Há notícias de irmãos espalhados por
várias partes do Brasil que
foram salvos na IBE e depois
voltaram para suas regiões
de origem e lá continuaram
servindo ao Senhor.
Já são 18 anos da Igreja
Batista Esperança e com muita esperança de novas conquistas para a glória do Senhor.
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Graça Teórica
Se a fé vem pelo ouvir da Palavra de Deus, não convém pregar outra coisa que não seja a Palavra de Deus.

F

ui levado a escrever este texto logo depois de ter
ouvido de um novo convertido: “Eu preciso vencer o vício de fumar para depois freqüentar os cultos
regulares da igreja”. Tivemos um curto diálogo que foi
suficiente para descobrir a influência da religiosidade
meritória na vida daquele irmão.
Em qualquer lugar do mundo em que alguém apresentar uma religião que oferece espaço para conquistar a salvação ou algum estágio mais avançado de
“espiritualidade”, terá relativo sucesso. É o que o homem quer.
A “graça que basta” não é produto de boa aceitação no “mercado religioso”, pois não traduz em lucro
os esforços humanos para se dar bem com Deus. O
apóstolo Paulo perpetuou importantes palavras do Senhor quando em luta espiritual por causa do sofrimento, palavras claras e incisivas: “A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza” (I
Coríntios 12:9). A partir daquele momento o discurso e
a vida desse homem de Deus sofreram uma guinada.
Dessa mudança ocorrida quatorze anos antes é que
ele testemunhava agora: “De boa vontade, pois, me
gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim
habite o poder de Cristo”.
Não importa que uma igreja seja pentecostal,
neopentecostal, fundamentalista, conservadora ou liberal. Se ela está colocando mérito no desempenho
humano, consequentemente está pisando a graça de
Deus e dizendo que essa graça pode até ser suficiente
para salvar, mas precisa de ajuda para preservar a salvação e promover o crescimento. É o “toma lá, dá cá” e
o “faça-você-mesmo” sendo admitido no Reino de Deus
com aquele inconfundível “jeitinho brasileiro”.
Esse tipo de cristianismo tem a mesma fórmula das
religiões onde só os trapaceiros se dão bem. Trapaceiros, sim, pois acreditar que competência humana marca ponto na vida espiritual é retrocesso e próprio da
sociedade contemporânea totalmente devota da autoajuda que eu prefiro identificar como auto-engano.
A boa nova do evangelho é que a Graça de Deus,
conforme apresentada pelo Novo Testamento, ensina
que o cristão, aquele que realmente nasceu de novo,
não precisa mais mentir para si mesmo, pois Deus o
ama como ele é. Não precisa esforçar-se para ser aceito
por Ele. O Filho fez tudo completo. O Seu sacrifício é
que foi aceito de uma vez para sempre por Deus, o Pai.
Essa constatação foi que levou o apóstolo Paulo,
ex-fariseu praticante que ainda lutava contra a graça a
admitir explicitamente: “Miserável homem que eu

*

sou!” (Romanos 7:24).
Portanto, qualquer igreja e qualquer pregação que
segura o rebanho na base da “aprovação meritória ainda não entendeu a profundidade da graça de Deus que
opera na vida daqueles que foram lavados no sangue
do Cordeiro”.
É sugestivo que o evangelista e historiador Lucas ao
narrar o encontro de Jesus com o jovem rico, tenha colocado o relato logo após Jesus ter dito que o reino de
Deus deve ser recebido com a atitude das crianças.
Há um grande equívoco em algumas interpretações
daquele texto de Lucas 18, quando se transmite a idéia
de que as crianças se tornaram modelo por serem “inocentes”. O que Jesus quis mostrar é o fato das crianças
serem “incompetentes” para conseguirem algo por si
mesmas. Crianças recebem como presente. A história
do jovem rico mostra exatamente o contraste, pois além
de ser rico materialmente falando, era tremendamente
competente religiosamente. Mas nada serviu, pois o que
vale para a salvação e o crescimento espiritual é a submissão àquele que é competente. Por isso, Paulo ensinou-nos que, pela graça somos salvos, mediante a fé e
isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para
que ninguém se glorie (Efésios 2:8-9).
Vamos parar com a teorização da graça e acreditar
que, se a fé vem pelo ouvir da Palavra de Deus, não
convém pregar outra coisa que não seja a Palavra de
Deus.

AINDA HÁ TEMPO
Se você ainda não se inscreveu para participar do
III Congresso da AMI que será realizado no período
de, 31 de julho a 03 de agosto de 2007 em Águas de
Lindóia SP, ainda há tempo. Telefone agora para (11)
4356-2001 e fale com a secretária Cristina. Você pode
efetivar sua inscrição por telefone ou pelo e-mail:
missaoami@uol.com.br.
APELO
Se você sabe de um pastor que não recebe um
pacote mensal do Jornal de Apoio, ajude-nos na divulgação desse ministério. Incentive outras igrejas
e pastores a participarem desse projeto editorial. Será
de grande ajuda para nossa manutenção.

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

Ponto de Vista *
O Homem de Família

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

C

om a visita do Papa ao Brasil, até o Presidente da República reconheceu que a estrutura familiar é mais importante que a
economia e a educação de um país
para impedir a formação de criminosos e marginais no meio da sociedade. Um dia, todos os criminosos foram bebezinhos inocentes
com a capacidade de aprender o
certo e rejeitar o errado. Em algum
momento de suas vidas, seus pais
ou guardiões não souberam impor
limites, permitindo que estes fizessem escolhas que mudaram tragicamente o percurso de suas vidas.
Desde que nasce o ser humano
precisa conhecer os seus limites;
caso contrário tornar-se-á um traficante de drogas, prostituto, ladrão,
assassino ou um cidadão corrupto. “ A vara e a repreensão dão
sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, envergonha a sua
mãe ” (Provérbios 29:15). Até certo
ponto, o governo tem culpa na multiplicação da bandidagem no Brasil. As leis são brandas para crimes hediondos e o sistema penitenciário não consegue cumprir a
sua missão de punir e muito menos recuperar os infratores. Mas a

*

responsabilidade maior é da família onde o caráter de cada pessoa
precisa ser desenvolvido e moldado.
Está faltando o homem de família para dar o bom exemplo e liderar seus filhos no caminho que
precisam seguir. O papel do pai
tem sido desprezado pelos próprios homens que se interessam
mais pelo trabalho, pelos esportes,
pelos amigos do que por suas famílias. Aqueles que colocam o pão
na mesa acham que já cumpriram
a sua missão paterna, mas a responsabilidade de um pai transcende a segurança econômica e inclui
a amizade, liderança, o amor e a
boa comunicação. O lugar do pai
jamais deve ser ocupado por um
professor de escola e nem mesmo pelo pastor da igreja. É dele a
responsabilidade de moldar seus
filhos para serem bons cidadãos
dos céus e da terra. Sem desmerecer a importância das mães que
precisam criar seus filhos sozinhas, a verdade é que crianças
estão crescendo inseguras e insuportáveis sem a participação de um
pai, quer estejam ausentes ou presentes, mas omissos em suas

responsabilidades.
Um homem de família assume
a sua responsabilidade de ensinar
o que é certo e errado. Ele corrige
e impõe limites que não podem ser
ignorados. E l e n ã o p e r m i t e a
intrusão dos valores da mídia, da
escola ou até de outros parentes
em sua casa. Ele protege a família do pecado e a sua vida é um
exemplo de sua fé. Neste sentido, o Presidente Lula tem razão.
O Brasil não irá melhorar com
penas mais severas para combater o crime, mas com famílias
mais bem ajustadas; porém, o
próprio governo precisa ter cuidado para não desestruturar a
combalida família brasileira ainda mais com projetos de leis que
estão tramitando no Congresso.
Dentre eles, a proibição da disciplina corporal que os pais aplicam em seus filhos.
A propósito: mesmo que esta lei venha a ser aprovada, o homem de
família não permite a intrusão do
governo na educação de seus filhos: “ Educa a criança no caminho em que deve andar; e até
quando envelhecer não se desviará dele ” (Provérbios 22:6).

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

PARABÉNS!
“Quero parabenizar o J.A. pelos seus 23 anos de circulação. Eu não tive
o privilégio de acompanhá-lo em toda sua trajetória, mas dos cerca de 15
anos que acompanho, posso dizer que tem sido uma benção. Parabéns a
todos os que nele escrevem”
(P.S.J - Salvador BA).
SAUDADES
“Vamos sentir saudades do Pr. Paulo Sérgio Arantes, levado à presença
do Senhor no dia 28 de fevereiro de 2007. Foi muito linda a homenagem
prestada pelo J.A. a ele e à sua maravilhosa família na edição 173”.
( D.M.S – São Paulo SP).
PR JOSÉ SOARES
“Li e gostei do artigo do Pr José Soares Filho publicado no J.A. 173, sob o título:
‘Precisa-se de Joãos! Alguém se habilita? ’Foi muito edificante e estimulante”
(R.C.E. C. - Porto Alegre RS).
MUITO CORAJOSOS
“Os editoriais das duas últimas edições do J.A. foram muito corajosos:
‘Liberdade Religiosa e Ecumenismo’ e ‘Abominação aos olhos de Deus’.
Continue Pr Carlos, pois precisamos de crentes com coragem!”.
(M.F.C. - Manaus AM).
AMPLIANDO A VISÃO
“Uma das coisas que gosto no J.A. é que ele me ajuda a ampliar a
minha visão sobre os batistas fundamentalistas, pois vejo que nos últimos
anos, temos tido muitos novos pastores e missionários entrando no ministério, além de novas igrejas sendo implantadas”.
(M.M.P.S. - Fortaleza CE).
EVENTOS
“Cada vez que recebo o J.A. dou uma primeira olhada em todos os
eventos que estão acontecendo em nosso meio. No passado eram tão
poucos e agora nem conseguimos participar de todos. Que bom”.
(G.S.G. - Mossoró RN).

“Mesmo estando no caminho certo, se você ficar sentado será atropelado”
(Will Rogers).
“Ser honesto nas pequenas coisas não é uma pequena coisa”
(James Howell).
“O maior fracasso do ser humano é perder o entusiasmo”
(Provérbio americano).
“Procure viver intensamente cada minuto da vida, pois nenhum
minuto será repetido” (Oscar Batista).
“A vida nos devolve com juros o que nela colocamos”
(Thomas R. Dewar).
“A verdade triunfa por si mesma; a mentira necessita sempre de
cumplicidade” (Epíteto).
“Um homem só envelhece quando nele os lamentos substituem os sonhos!”
(John Barrymore).
“Um gênio é uma pessoa de talento que faz toda a lição de casa”
(Thomas Alva Edison).
“O caminho para a terra prometida quase sempre é o deserto”
(A.D.)
“Se cada tijolo não estiver no seu lugar, não haverá construção”
(A. Saint-Exupery).
“A maneira como usamos o tempo revela quem somos”
(Ralph W. Emerson).
“Há três silêncios: o que fala e nada diz;
o que nada diz e fala; e o que silencia”
(Mário Guerreiro).
“Prefiro os que dizem ‘não’ resolutamente, aos que dizem ‘sim’ vacilantes”
(Ralph Waldo Emerson).

EXPEDIENTE
Mat. nº 4 Livro B-2, fls
1v, 2
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Projeto Içana
O

Palavrão? Essa Não!
I

niciei um curso de pós-graduação em Língua Portuguesa no ano passado. Estava entusiasmado com o
conteúdo, pois seria um resumo das três principais vertentes da Gramática: Sintaxe, Fonética e Semântica.
Um dos professores mais admirados era o Ludovico (para
preservar o nome original). Além de mestre, escreve textos para
o periódico “Nossa Língua Portuguesa” - fascículo vendido nas
bancas. Havia 26 alunos na classe. Era a nata da faculdade.
Alunos que haviam se graduado nos últimos anos e retornaram
para o aprofundamento nos estudos. Em plena aula de sintaxe,
o professor saiu da matéria e começou a falar sobre a importância do palavrão. Suas palavras foram mais ou menos assim:
Ainda bem que podemos recorrer a um palavrão. Quando estamos estressados, quando estamos bravos é só soltar um palavrão e a raiva passa. Vejam como numa só palavra você sintetiza todo um estado de pressão. Com apenas
uma palavra, com múltiplos significados, você se sente
melhor. É uma válvula de escape, é um alívio. Falem palavrões! Quando estiverem de cabeça quente, quando seu
time perder, quando brigar com alguém, falem palavrões!
Veja por exemplo o palavrão (...), escrevi uma crônica
sobre este (...) ficou belíssima!
Enquanto isso a turma caia na gargalhada, o professor
estava empolgado, ninguém ousava falar nada contra, afinal
o mestre Ludovico é sumidade em Língua Portuguesa. O
humor grotesco tomou conta do ambiente e eu estava ali,
algo parecido com o Daniel e as “feras.” Confuso, com muita
dificuldade para ouvir, mas não podia fazer nada...
Logo, alguns alunos levantavam as mãos e participavam:
- Professor, o senhor sabe a etimologia desse palavrão?
(...) Significa tal e tal.
- Professor, a raiz desse (...) é...
As risadas tomavam conta e o meu coração acelerava.
Aqueles alunos eram acadêmicos, estudiosos, professores da rede pública e particular. Era o início do curso, conhecia apenas uma aluna, uma professora que estudara comigo quando terminei a graduação em 2003.
O ambiente ficou muito desagradável; enquanto ouvia
as risadas, aos poucos, fui pensando: o que falar agora?
Se eu citar a Bíblia nesse momento estarei dando pérolas
aos porcos. É necessário responder à altura da discussão.
Graças a Deus, elaborei três argumentos mentalmente e
esperei uma pausa nas risadas.
Então iniciei minha fala:
Puxa! Essa questão do palavrão realmente é interessante! Estamos na era do saber partilhado (primeiro argumento), e nesse sentido, cada um de nós tem uma contribuição a
dar, cada aluno participa com a sua visão de mundo, sua
história. A interação permite o enriquecimento de qualquer
tópico tanto da parte do educador, quanto dos educandos.
Todos nós que passamos pela graduação aprendemos sobre a análise do discurso (segundo argumento). Aprendemos que todo texto é intencional, ninguém fala um bom dia
por falar. Esperamos do interlocutor uma resposta. Quando
alguém diz silêncio! , pressupõe-se que o outro vai atender.
Da mesma maneira o palavrão, quando alguém o diz, tem
um objetivo, expõe um texto, aguarda uma reação. O parecer do professor, favorável ao palavrão, é um texto, é sua
visão de mundo, sua percepção particular, cabe a nós concordar ou não.
Nesse momento, a classe inteira - estávamos em cadeiras giratórias - virou-se em minha direção. Olhares curiosos. As risadas pararam, o silêncio era absoluto. Continuei:
Se me permitem a opinião, precisamos levar em conta nosso papel de educadores (terceiro argumento). Vocês são professores da rede pública e particular. São responsáveis por
centenas de vidas em formação. Se permitirem o uso do palavrão do modo como estamos tratando aqui, não vai empobrecer a linguagem? Será que o exemplo do professor não irá
estimular o aluno ao uso de palavras baixas em qualquer contexto? Como autoridades da educação devemos baixar o nível? Devemos facilitar o desrespeito ao professor em sala de
aula? Creio que, se falarmos palavrões, estaremos banalizando o ser e empobrecendo ainda mais as relações humanas.
Para o meu alívio, o professor Ludovico disse:
É verdade Edgar! Não posso discordar do que você falou,
visto que hierarquizamos a comunicação. Realmente! Temos
o poder de elevar a conversa ou de torná-la inferior.
A aula prosseguiu de maneira normal. O mais importante de tudo foi a ausência de palavrões na classe a partir
daquele dia. O professor Ludovico não falou mais palavrões,
nem os meus colegas de classe, ao longo de 2006. Em
várias oportunidades pude compartilhar textos bíblicos com
o professor e com a turma.
Nós cristãos, não podemos ficar indiferentes, passivos,
apáticos diante dos valores que tentam nos amordaçar. Somos comunicadores da Graça num mundo que considera
natural as palavras torpes. Se ficarmos calados, perderemos
o respeito e a oportunidade de fazermos diferença. O seu
falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que
saibam como responder a cada um – Colossenses 4.6.
Estive na cova dos rugidores de palavras feias... O Senhor fechou a boca dos leões!
Bacharel em Teologia e Letras,
* O autor épastor
em São Paulo-SP

Evangelho chegou
ao Alto Rio Negro em
1945 através da missionária
estadunidense Sophie Muller.
O seu trabalho entre os povos Baniwa, Kuripako e muitos outros, tanto em território brasileiro como colombiano, fez com que seu nome
entrasse para a história das
missões em nosso país.
Segundo o testemunho
de Alexandre Luiz, ancião de
aldeia Keradoro, do povo
Kuripako, que a conheceu
quando menina, Sophie ficou
conhecida por eles como
“Mãe Sofia”, tal o carinho que
ela demonstrava por eles
com dedicação dia e noite.
Incontáveis vidas foram
abençoadas direta e indiretamente através do ministério dessa missionária. Sua
influência ainda permanece
em toda aquela região da
Amazônia.
O Pr Raúl Feliciano M.
Brazão, da etnia Baniwa que
trabalha como missionário
no Médio Rio Içana reconhece o trabalho da missionária
e diz que da mesma forma
que muitos foram salvos,
outros apenas ouviram falar
de Jesus, mas o tiveram
apenas como um “amuleto”.
As gerações que se sucederam foram contaminadas
pelo misticismo religioso e

hoje há grande necessidade
tanto de evangelizar quanto
de equipar as lideranças étnicas para que o trabalho
permaneça.
O trabalho do Pr. Raúl,
que estudou Teologia em
Manaus – AM e voltou para o
Rio Içana em 1997 consiste
na implantação de igrejas e
preparo de obreiros para dar
continuidade ao ensino bíblico. Durante dois anos ele

lecionou no Instituto Bíblico
Inyenga Opakawa (Palavra
Viva) em São Gabriel da Cachoeira - AM, dois anos ministrando cursos bíblicos no
Mini-Instituto e os demais
evangelizando em diversos
lugares.
A maior dificuldade para
o trabalho é a locomoção
por falta de um transporte
próprio. O seu atual projeto inclui a realização dos

cursos bíblicos duas vezes
por ano, com duração de
15 dias com oito horas diárias, totalizando 125 horas por etapa. A primeira
etapa em janeiro ou fevereiro e a segunda em julho
ou agosto, e assim, sucessivamente.
O treinamento envolve
pessoas dos povos Baniwa
e Kuripako e visa preparar
melhor aqueles que estarão
ministrando ao povo.
O Rio Içana é um afluente do Rio Negro e fica a 500
km em linha reta da cidade
de São Gabriel da Cachoeira - AM e 1300 km em linha
reta da cidade de Manaus AM.
Pr. Raul é casado com
dona Mariela com quem
tem
quatro
filhos,
Anacleide,
Gleyson,
Jussilane e Kemelly (foto).
É membro da Igreja Batista
da Bíblia em São Gabriel da
Cachoeira - AM e está visitando igrejas nos estados:
Pará, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do
Sul durante os meses de
abril, maio, junho e julho.
Para contatos: Caixa Postal 071 - CEP 69.750-000
São Gabriel da Cachoeira AM, telefones (97) 34712650 (92) 8155-4928 e 81114745.

O que o papa veio fazer no Brasil?
C

omo batista sou radicalmente contra
qualquer tipo de ecumenismo. Nós Batistas sempre
batalhamos pela liberdade
religiosa e de culto. De acordo com a atual Constituição
Brasileira, temos total liberdade de culto. Toda e qualquer crença, até mesmo
adoradores de Satanás estão livres para crer e pregar
suas doutrinas de fé conquistando adeptos.
Dos 507 anos de história
do Brasil, vivemos quase
quatrocentos anos sem liberdade religiosa devido às
imposições do catolicismo.
Legalmente, a liberdade religiosa existe desde a promulgação da primeira constituição republicana de 1891
quando ocorreu a separação
entre a Igreja Católica e o
Estado e este assumiu para
si a condição de avalista da
pluralidade religiosa sem
dar preferência a uma insti-

tuição religiosa ou credo.
Mas é bastante questionável
se de fato, ocorreu a
solidificação de sua laicidade ou se ainda teremos que
lutar para que a mesma seja
concluída.
Mesmo após a promulgação dessa liberdade constitucional em 1891, os católicos continuaram perseguindo os “protestantes” de então, mais conhecidos hoje
como evangélicos: A duras
penas, a liberdade legal foi
se tornando liberdade de fato
através da pregação do Evangelho da Graça de Deus.
O papa Bento XVI veio ao
Brasil com o objetivo de frear o crescimento dos evangélicos. A questão que deve
deixar-nos alertas é como
será esse freio?
Oficiosamente o arguto
Ratzinger chegou a insinuar
a obtenção de certos favores
do Estado, o que foi
rechaçado pelo Presidente

Lula que defende o
Estado laico com total separação entre
religião e estado.
O que também
sabemos é que há
grande influência política do catolicismo
dentro do Congresso
e muitas leis poderão receber aprovação na calada das
madrugadas. To d a
vigilância é pouca
quando se trata dessa organização religiosa iniciada por influência do Imperador Romano Constantino.
Em tempos de liberdade religiosa o catolicismo nunca cresceu. O seu
maior crescimento mundial
ocorreu durante a Idade Média, ocasião em que construiu o império econômico
que até hoje continua crescendo.

O papa veio ao Brasil com
planos de cercear a nossa
liberdade, por isso precisamos estar atentos para identificar aqueles que pretendem “canonizar” suas crenças religiosas, transformando-as em leis de Estado.

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
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A Lição
É

Desviando-se Do Senhor
J

eremias 8:4-6 fala daqueles que se desviam do Senhor.
Mas, o que levaria alguém a se desviar do Senhor e da
Igreja? Alguém elaborou uma lista bem-humorada para ilustrar
muitas das desculpas apresentas. “Dez razões por que nunca
tomo banho”.
1. Meus pais me forçaram a tomar banho quando eu
era criança. Tomei aversão.
2. As pessoas que tomam banho são hipócritas. Elas
se julgam mais limpas que as outras.
3. Há muitos tipos de sabonete. Eu nunca saberia, exatamente, qual deles usar.
4. Eu costumava tomar banho, mas tornou-se algo rotineiro e perdeu o encanto.
5. Nenhum dos meus bons amigos toma banho e eu
preciso ser igual a eles. Se souberem que tomo banho vão
zombar de mim. Preocupo-me mais com a opinião deles do
que com minha higiene pessoal.
6. Tomo banho no Natal e em das de casamentos. Isso
não é suficiente?
7. Começarei a tomar banho quando ficar mais velho. A
juventude não é uma época boa para se tomar banho, pois
há coisas mais importantes por fazer. O banho atrapalha
minhas aspirações de jovem.
8. Não tenho tempo. Ando muito ocupado, trabalhando,
estudando, cuidando do meu futuro. Banho pode esperar.
Um pouco de sujeira não faz tão mal assim. Na realidade,
banho é para desocupado.
9. O banheiro é muito frio. Ou: “O banheiro é muito quente”.
Ou, ainda: “É difícil o estacionamento para se chegar ao banheiro”.
10. Os fabricantes de sabonete estão somente atrás do
meu dinheiro.
Se um simples banho não comporta desculpas assim, imagine a questão da vida eterna e do relacionamento com Deus.
Não há nenhuma desculpa válida para que Deus e Sua Igreja
sejam ignorados. Então, por que alguém se desvia do Senhor?
1- Por causa do materialismo. (1Tm. 6:10) Você conhece
alguém se tornou infiel à igreja por causa das vantagens de
um novo trabalho? Certamente isto não seria uma bênção
de Deus. Buscar melhores condições de trabalho é correto,
mas é preciso cuidado para não ser afastado de Deus por
causa delas. Afinal, o que é a vida com mais recursos materiais, deixando Deus de fora? (1Tm. 6:17-19)
2- Por causa dos prazeres deste mundo. (1Jo. 2:15-17)
Quantos jovens estão dizendo que não querem perder sua
juventude dentro de uma igreja careta! No entanto, não há
maior prazer que servir ao Senhor! (Sl. 84:2) Nenhuma droga
deste mundo ou ambiente de diversão pode substituir a ação
de Deus nos consolando os corações. Não amar ao mundo
é condição para entendermos como amar ao Senhor de verdade. Infelizmente, jovens têm saído da igreja em busca do
falso prazer e nunca mais voltaram.
3- Por causa da sabedoria humana. (1Tm.6:20-21) Você
já ouviu alguém dizer que os crentes são ignorantes? A ciência humana tem sido apresentada como tendo as respostas
que satisfazem toda e qualquer curiosidade humana. No
entanto, quantas vezes se ouve sobre mudanças nas descobertas e teorias científicas? Ao contrário, Deus nunca falhou
em Suas promessas e nem alterou Suas declarações
bíblicas. Nunca a ciência apresentou uma prova substancial
sequer que fizesse de Deus um mentiroso. Como confiar
então na ciência ou sabedoria humana? (Cl. 2:8).
4- Por causa das falsas doutrinas. (2Tm. 2:18) A cada
dia, novas igrejas surgem, anunciando uma nova verdade
espiritual. Mas, há uma só Verdade, e ela se encontra na
Bíblia: Cristo, o único Caminho para Senhor! Lamentavelmente, muitos se curvam à mentira, que “parece” mais bonita que a dura verdade, preferindo o oba-oba e o sentir-se
bem de algumas igrejas que o ensinamento sério das Sagradas Escrituras (2Tm. 4:3-4).
5- Por causa do coração mau. (Sl. 119:10) A maldade
tem se generalizado na raça humana. Encontramos crianças perversas, até nos maternais. É a natureza humana prevalecendo na carne. Assim, crentes têm abandonado suas
igrejas porque permitiram que seus corações fossem envolvidos com toda sorte de maldade. E, por causa do orgulho,
endureceram seus corações à ação do Espírito (Hb. 3:12).
6- Por causa da vida cristã. (1Tm.1:5-6) A vida cristã exige renúncias, inclusive da própria vontade, para se submeter à vontade de Deus, expressa em Seus mandamentos e
princípios contidos na Bíblia, tais como não mentir, controlar
a língua, manter uma vida limpa moral e sexual, longe dos
vícios, etc. Você tem uma consciência tranqüila sobre a vida
cristã que leva? Ou vem mantendo uma fé fingida?
7- Por causa dos problemas. (Tg. 1;13-17) Certa vez, durante um aconselhamento, uma pessoa que estava profundamente abatida revelou que sua insatisfação era com Deus,
porque Ele havia permitido os seus problemas. Ora, nada
acontece por acaso, mas Deus não pode ser responsabilizado pelos erros e pecados humanos. Por detrás de cada problema, está nossa carne ou Satanás. Ao invés de culpar Deus,
reconheça seus próprios erros, arrependa-se legitimamente,
e peça perdão por eles. Tenha coragem para resolvê-los também diante dos homens. (Ap.2:5) Volte para o Senhor que é
riquíssimo em perdoar. Há muitos outros motivos para se
desviar do Senhor. Cada um pode ter os seus. Mas, vale a
pena ficar longe de Deus? Pedro declarou que não havia para
quem ir, além do Senhor (Jo. 6:66-68). Não se desvie do Senhor! Se você está distante Dele, volte hoje mesmo.

* Pastor em S.B. do Campo-SP. Bacharel em Letras e Direito

ramos a única família no restaurante
com uma criança. Eu coloquei Daniel numa cadeira
para crianças e notei que todos estavam tranqüilos, comendo e conversando. De
repente, Daniel gritou animado, dizendo: “Olá, amigo!”, batendo na mesa com
suas mãozinhas gordas.
Seus olhos estavam bem
abertos pela admiração e
sua boca mostrava a falta de
dentes.
Com muita satisfação,
ele ria, se retorcendo. Eu
olhei em volta e vi a razão de
seu contentamento. Era um
homem andrajoso, com um
casaco jogado nos ombros,
sujo, engordurado e rasgado. Suas calças eram trapos
com as costuras abertas até
a metade, e seus dedos
apareciam através do que
foram, um dia, os sapatos.
Sua camisa estava suja e
seu cabelo não havia sido
penteado por muito tempo.
Seu nariz tinha tantas veias
que parecia um mapa.
Estávamos um pouco
longe dele para sentir seu
cheiro, mas asseguro que
cheirava mal. Suas mãos
começaram a se mexer para
saudar. “Olá, neném. Como
está você?”, disse o homem
a Daniel.
Minha esposa e eu nos
olhamos: “Que faremos?”.
Daniel continuou rindo e respondeu, “Olá, olá, amigo”.
Todos no restaurante nos
olharam e logo se viraram
para o mendigo. O velho sujo
estava incomodando nosso
lindo filho.
Trouxeram a comida e o
homem começou a falar com

o nosso filho como um bebê.
Ninguém acreditava que o
que o homem estava fazendo era simpático. Obviamente, ele estava bêbado. Minha
esposa e eu estávamos envergonhados.
Comemos em silêncio;
menos Daniel que estava
super inquieto e mostrando
todo o seu repertório ao desconhecido, a quem conquistava com suas criancices.
Finalmente, terminamos
de comer e nos dirigimos à
porta. Minha esposa foi pagar a conta e eu lhe disse
que nos encontraríamos no
estacionamento. O velho se
encontrava muito perto da
porta de saída. “Deus meu,
ajuda-me a sair daqui antes
que este louco fale com
Daniel”, disse orando, enquanto caminhava perto do
homem.
Estufei um pouco o peito,
tratando de sair sem respirar nem um pouco do ar que
ele pudesse estar exalando.

Enquanto eu fazia isto,
Daniel se voltou rapidamente na direção onde estava o
velho e estendeu seus braços na posição de “carregame”.
Antes que eu pudesse impedir, Daniel se jogou dos
meus braços para os braços
do homem. Rapidamente, o
velho fedorento e o menino
consumaram sua relação de
amor. Daniel, num ato de total
confiança, amor e submissão,
recostou sua cabeça no ombro do desconhecido.
O homem fechou os
olhos e pude ver lágrimas
correndo por sua face. Suas
velhas e maltratadas mãos,
cheias de cicatrizes, dor e
trabalho duro, suave, muito
suavemente, acariciavam as
costas de Daniel.
Nunca dois seres havia
se amado tão profundamente em tão pouco tempo. Eu
me detive aterrado. O velho
homem, com Daniel em seus
braços, por um momento

abriu seus olhos e olhando
diretamente nos meus, me
disse com voz forte e segura: “Cuide deste menino”.
De alguma maneira, com
um imenso nó na garganta,
eu respondi: “Assim o farei”.
Ele afastou Daniel de seu
peito, lentamente, como se
sentisse uma dor. Peguei
meu filho e o velho homem
me disse: “Deus o abençoe,
senhor. Você me deu um presente maravilhoso”. Não
pude dizer mais que um
entrecortado “obrigado”.
Com Daniel nos meus
braços, caminhei rapidamente até o carro. Minha esposa perguntava por que eu
estava chorando e segurando Daniel tão fortemente, e
por que estava dizendo:
“Deus meu, Deus meu, me
perdoe”.
Eu acabava de presenciar o amor de Cristo através
da inocência de um pequeno menino que não viu pecado, que não fez nenhum
juízo; um menino que viu
uma alma e uns adultos que
viram um montão de roupa
suja. Eu fui um cristão cego
carregando um menino que
não o era. Eu senti que Deus
estava me perguntando:
“Estás disposto a dividir seu
filho por um momento?”,
quando Ele compartilhou
Seu Filho por toda a eternidade.
O velho andrajoso, inconscientemente, me recordou: “Eu asseguro que aquele que não aceitar o reino de
Deus como um menino, não
entrará nele.” (Lucas 18:17).
* Este texto nos foi enviado
sem a devida identificação do autor.

Habemus Papam?
O

que leva uma pessoa a passar horas
a fio, ao relento, sob um frio
intenso, contemplando uma
janela na expectativa da aparição de um homem que cerca de dois anos era praticamente um desconhecido?
Será fé, ou crise de fé?
As manifestações ante a
figura do chefe de estado do
Vaticano, intitulado Papa,
deixam evidente a enorme
carência de pai no coração

humano. Isto denota a crise
na figura paterna, crise na
masculinidade. Cada vez
mais o homem parece saber
menos sobre o ser homem,
sobre o ser pai, torna-se
mais ausente do seu papel,
fugindo de uma responsabilidade para a qual se sente
inadequado. Porém, mais do
que ausência de modelo humano de pai, a razão desta
lacuna existencial é o afastamento daquele pelo qual

todas as coisas vieram a
existir. E este bloqueio na
comunhão com Deus, unido
à carência de pai induz o homem a eleger para si um
semelhante como o seu
semi-deus, principalmente
quando este se apresenta
como pai de todos, um cristo
na terra, um alter cristus.
Desta forma a contemplação
da figura do Papa passa a
ser a expectativa maior destes romeiros, torna-se o ponto mais alto que estes supõem poder chegar de Deus.
E sendo assim, a reverência
não é à pessoa do Ratzinger
e sim ao seu título, ao personagem que ele encena. A
ilusão é a de que o seu manto, o seu status lhe conceda
poderes sobrenaturais. Portanto não chega a ser um
culto à personalidade, mas
ao ícone, ao mito que
Ratzinger se propôs a personificar. Um dia, porém, ele
responderá diante de Deus
por se prestar a isto (homo
incurvatus in se). Pois conhecedor que é da Bíblia, ele
sabe que Jesus deixou bem
claro: E a ninguém na terra
chameis vosso pai, porque
um só é o vosso Pai, o qual
está nos céus (Mateus 23:9).
Prezado amigo, daqui a
alguns dias o Papa terá ido
embora (ou talvez já tenha
ido) e o vazio de pai e de
Deus continuará em seu co-

ração e isto porque um
ícone, um mito não satisfaz.
A sua ligação com o Deus
verdadeiro nunca poderá ser
por meio de um suposto
sumo pontífice (supremo
construtor de ponte) humano, pois Jesus não deixou
aqui nenhum substituto humano, não deixou nenhum
chefe de igreja que viesse a
fazer desta um Estado. O que
Jesus nos deixou foi o seu
Espírito, o Consolador, o Espírito Santo.
Portanto se a vinda de
um suposto pai trás a tona
a tua carência da figura paterna, lembre-se que quando Filipe disse a Jesus:
“ Mostra-nos o Pai o que nos
basta”. Jesus respondeu:
“Estou há tanto tempo
convosco, e não me tendes
conhecido, Filipe? Quem me
vê a mim vê o Pai...” Hoje,
Jesus pode, pela fé, habitar
em seu coração (Efésios
3:17) e suprir para sempre
a tua carência de ser aceito
pelo Pai. Pois está escrito:
“Mas Deus prova o seu amor
para conosco em que Cristo
morreu por nós, sendo nós
ainda pecadores” (Romanos 5:8). Pois Jesus, amigo, é de fato o único e legítimo Mediador entre Deus e o
homem (1 Timóteo 2:5).
Qualquer coisa além disto
não tem apoio nas Escrituras e é usurpação.

* José Soares Filho - Pastor da Igreja Batista Bereiana –
Jaraguá do Sul – SC - josefilhosoares@bol.com.br
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Justiça Nega
Entre Pastor
A

relação entre o pastor e a igreja, no interesse exclusivo do culto e em
sede eclesiástica, com propósitos unicamente espirituais, não configura vínculo
empregatício. O entendimento é da 1ª Turma do Tribunal
Superior do Trabalho que
manteve decisão, do Tribunal Regional do Trabalho da
24ª Região (MS) e negou recurso de um pastor contra a
Igreja Evangélica Assembléia de Deus.
O pastor disse que foi
contratado pela igreja em
novembro de 1977 para exercer as funções de pedreiro,
encanador e pastor, com salário de R$ 200. Contou que,
dentre as suas atribuições,
era responsável pelo recebimento do dízimo, do qual
10% destinavam-se à sede
da igreja em Campo Grande
e 90% eram administrados
por ele, para a manutenção
da paróquia e a execução de
obras sociais.
Ao deixar a administração da igreja, o pastor ajuizou reclamação trabalhista.
Solicitou reconhecimento do
contrato de trabalho, com
anotação da carteira, férias,
13º salário, horas extras e
Fundo de Garantia.
A Assembléia de Deus,
para se defender, negou a
prestação dos serviços de
pedreiro e encanador. Alegou

Vinculo de Emprego
e Igreja Evangélica

que o autor da
ação, na qualidade de pastor
da igreja, não
preenche os requisitos próprios do contrato
de trabalho, pois
estão ausentes
a subordinação,
a pessoalidade
e
a
onerosidade.
A 2ª Vara do
Trabalho
de
Campo Grande
julgou improcedente o pedido.
Quanto às funções de encanador e pedreiro, o
autor da ação
não conseguiu
demonstrar a
habitualidade
na prestação
dos serviços e,
quanto à função
de pastor, também não obteve
sucesso.
“A vinculação do pastor
com a igreja, sendo ele o
próprio órgão, falando em
nome dela, revela vínculo de
natureza unicamente espiritual, sem qualquer natureza
jurídica trabalhista. Não há
subordinação do pastor para
com a igreja, pois ele é a própria, fala e age em nome
dela”, registrou os juízes na

sentença.
Por esse motivo, o pastor recorreu ao TRT-MS. Ele
alegou que o juiz decidiu com
emoção, não percebendo a
existência dos requisitos do
artigo 3º da CLT para a configuração
do
vínculo
empregatício.
Afirmou, ainda, que comprovou a subordinação porque o próprio representante

da igreja, em juízo, admitiu
que o pastor deveria manter
obediência eclesiástica para
com a matriz, confirmando
também que ficava 24 horas
à disposição da igreja.
O tribunal manteve a
decisão da Vara do Trabalho. “A submissão do pastor à doutrina da igreja decorre da fé que professa e
não se confunde com a
subordinação do empregado”, destacou o acórdão.
Quanto
ao
fator
onerosidade, o tribunal
manifestou-se no sentido
de que “o pastor tinha total autonomia sobre o valor arrecadado, inclusive
para destinar parte dele ao
seu sustento e de sua família, não sendo possível
admitir tal percentual
como sendo o valor do salário percebido por ele”.
O pastor recorreu ao
TST, mas novamente não
obteve sucesso. O relator
do processo, ministro Luiz
Philippe Vieira de Mello Filho, negou o recurso por
causa da impossibilidade
de rever fatos e provas na
atual fase recursal o que é
vedado pela Súmula 126 do
TST.
AIRR-702-2004002-24-40- 1
Revista Consultor Jurídico,
23 de maio de 2007

Reflexões1 Sobre a
Vinda do Papa Bento XVI
Pr. Edgar Rodrigues Donato

F

alou-se muito na vinda do papa ao Brasil.
Por outro lado existem pessoas desejosas de serem
cercadas por paparazzis,
gente vaidosa com suas papadas, gente queixando do
bico de papagaio, crianças
amedrontadas com o bichopapão , cristãos comendo
papinhas ao invés de se alimentarem
da
Bíblia,
descomprometidos
papagaiando sobre a vida
alheia, outros papudos que
dão mal testemunho, e os
“infantis” da igreja desejando ser paparicados. Haja
papo!
Êêêh!! Brasil brasileiro...
A gente tem de tudo: Galvão
Bueno, Gavião (ave de rapina), Gaviões (da fiel), “Gaviões” (galanteadores de
araque) e até um morto “poderoso” o frei Galvão. Aprecio muito mais a Águia. Mas
aqueles que esperam no
Senhor renovam as suas forças. ... Voam alto como águias - Is 40.31.
Êêêh!! Mundo caótico. O

justo viverá pela fé é o que
diz a Bíblia, contudo há muitos (justos?) querendo viver
pela fantasia, pelo fanatismo, pelas finanças, pela falcatrua, pela folia, pela fanfarrice, pela fama...
Quanta
fraqueza bíblica!
É impressionante o poder de sedução da imagem
e dos símbolos das religiões. Há muita ênfase na fachada, na aparência, na roupa clerical (até no meio evangélico), na pompa, na hierarquia, no ritual, nos símbolos... Porque vivemos pela
fé e não pelo que vemos – II
Co 5.7.
Alguns deuses do Brasil
são conhecidos como “santos.” São de vários tipos:
Santo
Antonio
é
casamenteiro, Santo Expedito é despachante, Edwirges,
dos desempregados, São
Judas Tadeu é das causas
impossíveis, São Cristóvão
é dos transportes, São Jorge é da proteção, frei Galvão
é o topa-tudo!
No passado, vários deu-

ses foram concebidos na
Grécia: Hermes cuidava dos
viajantes, Deméter; da agricultura, Zeus; da chuva,
Atena; da sabedoria, Apolo;
da luz e da saúde, Hefesto;
dos ferreiros.
O Deus da Bíblia diz: Eu
sou o Senhor teu Deus... Não
terás outros deuses diante de
mim. Ex 20.2-3
Dentro de uma antiga
igreja, na cidade de Atibaia,
havia uma sala com grades
de ferro e uma escultura do
“Cristo” crucificado em tamanho normal. Com a pesada mochila nas costas,
senti-me como os milhares
de pessoas que entravam
ali; envergadas pelo pecado,
perto da cruz, mas longe de
Cristo.
Fala-se tanto no padre
Marcelo, padre Cícero, João
Paulo II, Bento XVI, Senhora
Aparecida, Santo Antonio,
frei Galvão... O que diz a Bíblia? Fale o que convém a
sã doutrina – Tito 2.1.
Tem de tudo nesse mundo: papa-léguas, papa-de-

funtos, papa-niqueis, papacapim, papa-nicolau, papatudo... E até papamóvel.
Apenas uma curiosidade.
Nos dias de Jesus havia cavalos de raça e carruagens
sofisticadas que carregavam
a elite dos fariseus e dos
soldados romanos. Quando
Jesus entrou em Jerusalém,
o “Cristomóvel” foi simplesmente um jumentinho (pra
não dizer um jegue).
Meu filho perguntou: Pai,
qual pergunta o senhor faria
ao papa? Respondi: Papa
Bento XVI, o senhor conhece o João 3.16?
Há muitas estátuas no
Brasil: Pe. Cícero, Cristo Redentor, Senhora Aparecida,
frei Galvão... Agora temos a
estátua do Romário. Só falta o menino morrer e virar
santo também!
edgardonato@terra.com.br
1 Fragmentos dos Boletins semanais da Igreja Batista no Horto do Ypê.

A Manifestação do Espírito
Valoriza o Uso Correto dos Dons
(Uma reflexão em 1 Coríntios)
grande mensagem da primeira epístola aos
Coríntios é: “UMA IGREJA UNIDA EM CRISTO AVANÇA EM MEIO ÀS SUAS DIVERSIDADES”. O apóstolo Paulo
corrigiu muitos erros quanto ao mau uso da diversidade,
mas à partir do capítulo 12, ele passou a falar sobre a manifestação do Espírito Santo na condução de uma igreja espiritual. Primeiro, ele menciona que o Espírito direciona a
espiritualidade de uma igreja. Em seguida, ele afirma que a
manifestação do Espírito une a diversidade de uma igreja. E
concluindo esse capítulo, ele exorta quanto ao uso errado
dos dons (vv.1-3; 27-31), trazendo instruções para que os
Coríntios não agissem como os pagãos; lugar de onde a
maioria deles haviam se convertido.
Querido leitor, diante desse contexto resumidíssimo, veremos dois assuntos tratados que aparentemente parecem
contraditórios, mas com uma boa análise são complementares:
OS DONS SÃO NECESSÁRIOS À IGREJA HOJE (vv. 2731). Logo de início, Paulo faz uma advertência quanto ao uso
com propósitos errados dos dons (vv.1-3, 27). E nos dá o
uso correto: a) a distribuição dos dons vem de Deus (v.28); b)
os dons são classificados por ordem de importância (v.28);
c) não há algum dom específicos que todos devem possuir
(vv.29-30); d) cada crente deve buscar discernimento para
descobrir o dom que já possui (v.31). O texto fala de que na
própria igreja primitiva, havia um entendimento quanto a alguns dons serem secundários, e, portanto, receberem tratamento com sabedoria.
O maior valor dos dons é que eles colocam as pessoas
certas, nos lugares certos, pelos motivos certos! Uma igreja
pode escolher seus líderes, mas se não for o Espírito Santo
que determina a capacidade de cada um, ela poderá errar
em suas escolhas. Além disso, dons são uma dádiva exclusiva de que compreende toda a circunferência da vida cristã,
autenticando a edificação pessoal e o serviço no Corpo de
Cristo.
NEM TODOS OS DONS SÃO NECESSÁRIOS À IGREJA
HOJE. Há algumas razões fora do contexto de 1 Coríntios 12
que nos ajudam a compreender essa verdade:
a) Porque o cânon das Escrituras está completo. No século II d.C., o cânone já era reconhecido popularmente. E no
IV século toda a igreja reconhecia 39 livros inspirados no AT
e 27 no NT. Então, em Apocalipse 22.18-19 lemos que não
se pode acrescentar mais nada à revelação de Deus! E alguns dons usados no primeiro século tinham a função
revelatória, função esta concluída em João.
b) Porque os usos de alguns dons serviram exclusivamente para autenticação da mensagem do Evangelho. Podemos classificar os dons em três tipos: liderança (Ef 4.11);
permanentes, com a finalidade de edificar a igreja (Rm 12.38; 1 Co 12.8-10,28); temporários – capacitações dadas a
certos crentes com o propósito de autenticar ou confirmar a
Palavra de Deus quando esta era proclamada na igreja primitiva, antes que as Escrituras tivessem sido completadas.
Há cinco dons citados em nosso texto que não são mais
necessários: apóstolos, milagres, curas, falar em línguas,
interpretar línguas. Por questão de espaço, não posso discorrer sobre cada um deles, mas há boas literaturas sobre o
assunto.
Quero concluir este assunto respondendo a uma pergunta: Por que a igreja precisa de dons?
1º) Porque eles unem a igreja (v.27)
2º) Porque eles são uma manifestação real do Espírito
Santo (cap. 12)
3º) Porque eles auxiliam no crescimento da igreja (Ef
4.11-16; 1 Tm 4.14)
4º) Porque todos os salvos devem trabalhar, e os dons
são o recurso de Deus para eles
5º) Porque são um método de serviço (1 Pe 4.10-11)
Queridos irmãos, a igreja não pode temer os dons, ela
precisa conhecê-los biblicamente e usá-los para a glória do
Senhor e não dos homens!

A

* O autor é pastor em São José dos Campos-SP,

6

Intimidade
Então aquele discípulo reclinando-se
sobre o peito de Jesus perguntou-lhe....
(João 13:25)

J

esus logo que começou a sua missão aqui na
terra, caminhando pelas praias do mar da
Galiléia, chamou seus discípulos e entre os primeiros
estava João filho de Zebedeu irmão de Tiago um pescador que até aquele momento tinha uma vida simples, as mãos deviam ser calejadas pelas redes de
pesca, o rosto queimado de sol e certamente João não
estava acostumado com muito carinho, com palavras
doces, era um homem que a vida fez rude.
E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago
filho de Zebedeu, e João seu irmão, num barco com
Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamouos.Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai,.
Seguiram-no. Mateus 4: 21 e 22
João deixou tudo, sua família, seu barco, as redes,
e seguiu Jesus, que prometeu fazer daqueles homens
simples, pescadores de homens, pessoas que mudariam o mundo, que abençoariam vidas.
Nos evangelhos lemos sobre a vida dos discípulos,
de como andaram com Jesus, escutaram os seus ensinos, aprenderam as verdades e receberam a ordem
de ir e pregar, a vida daqueles homens foi mudada, e a
de João mais ainda.
João caminhou com Jesus, mas fez uma escolha
maravilhosa, não quis andar simplesmente, ele se aproximou de Jesus, queria ouvir Jesus de perto, queria
sentir o calor do corpo de seu Mestre, e conforme o
tempo foi passando o amor de Jesus por João foi crescendo e também as responsabilidades deste discípulo.
Ora, um dos seus discípulos , aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. João
13: 23
João estava ao pé da cruz, e recebeu de Jesus o
pedido para cuidar de Maria, João estava ao lado de
Pedro quando o coxo estendeu a mão, e eles puderam
dar aquele coxo não só a saúde mas também a salvação através de Jesus , João escreveu alem do evangelho de João, cartas às igrejas, cartas que falavam de
amor cristão, do cuidado que cada irmão deve ter com
o, outro e finalmente João recebeu o privilégio de ver
todas as coisas que estão para acontecer e escrever o
livro de Apocalipse.
Porque a vida deste homem mudou tanto, porque
de um rude pescador João se tornou discípulo amado,
o apostolo do amor ?
João se aproximou de Jesus, recostou a sua cabeça no peito do Mestre e pode então ouvir a batida do
coração de Jesus, pode entender o que Jesus desejava, e esta intimidade trouxe a João a alegria de saber
a vontade de Deus e também a responsabilidade de
contar esta verdade aos outros.
Não podemos continuar satisfeitos em simplesmente estar na igreja, em sermos salvos, precisamos nos
aproximar de Deus, ter intimidade com Ele, ouvir as
batidas do coração do nosso Senhor, esta intimidade
vai mudar nossa personalidade, vamos aprender a amar
e perdoar, e com isso teremos mais responsabilidade.
É muito comum ouvirmos frases como “sou assim
mesmo” ou “não consigo mudar”, as pessoas colocam
em sua personalidade a desculpa para não amar, não
servir, não sentirem a dor dos outros, não verem as
necessidades em sua volta, mas isto não é verdade,
nossa personalidade pode e deve ser mudada pela proximidade de Cristo, quando estamos ao lado de Jesus
todos os dias em oração, quando conhecemos a sua
Palavra as mudanças vão acontecer, basta procurarmos ter intimidade com Jesus.
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de
Deus e conhece a Deus. I João 4: 07
O rude pescador João, se transformou no discípulo
amado, pode transmitir através de sua vida e de seus
escritos, todo amor que tinha no coração, sua fala mudou, seu modo de agir, então também poderemos mudar, podemos ser pessoas mais amáveis, mães , esposas, amigas que escutam, perdoam, animam, abraçam.
Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus; pus
a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Salmos 73:28
Vamos nos aproximar de Deus, vamos deitar nossa
cabeça e descansar ouvindo as batidas do coração do
Senhor.
A colunista é formada em teologia pelo I.B.M., membro da
Igreja Batista Bíblica de Vila Brasilina-São Paulo-SP

NOVA MISSÃO
A Farma - Fundação do Amor Revolucionário e Ministérios
de Apoio, fundada no dia 25 de julho de 1983 está em fase de
adequação estatutária e passará a denominar-se Missão Batista Fundamentalista. Mantendo suas características originais, a missão continuará praticando obras de caridade e
filantropia, atuando na área social, educacional e religiosa,
além de implantar, apoiar e administrar projetos missionários
diversos, editar e publicar literaturas afins. Em breve daremos
maiores informações.
EMAÚS
A fusão entre o Seminário Batista Fundamentalista e o Seminário Teológico Emaús resultou no
Seminário Batista EMAÚS que passa a ter sua sede em São Bernardo
do Campo SP. Até o final de 2007
boas notícias serão divulgadas
acerca do EMAÚS, inclusive a implantação dos núcleos com
videoconferência. O novo Diretor
Acadêmico, Paulo Henrique
Tavares, casado com Aline (foto) é
Bacharel em Teologia pelo próprio EMAÚS (2002 a 2005) e
está fazendo o Mestrado em Teologia (2006 e 2007) pelo
SEBARSP.
NOVA IGREJA
O missionário Pr Rúbens Martins, juntamente com a esposa Júlia e os filhos Ozéias e Josias, continuam realizando o
trabalho de implantação de uma nova Igreja Bíblica em Tres
Lagoas - MS. O trabalho tem avançado alcançando principalmente jovens, cujo número fica entre 18 e 20 nas reuniões,
além dos adultos que começam a chegar. Para contatos: Rua
Paranaíba, 2350 Bairro Primaveril- CEP 79.603.090- Tres Lagoas - MS.
CONFERÊNCIAS PROFÉTICAS
O Templo Batista Jerusalém, sob a liderança do Pr Tomé
Lopes dos Santos em Camaçari - BA realizará uma série de
conferências proféticas nos dias 8 a 10 de junho de 2007. O
tema do evento será: “Israel: Passado, Presente e Futuro” e o
preletor, o missionário dos judeus em São Paulo, Pr Alexandre
B. Dutra.
ENCONTRO DE HOMENS
No dia 16 de maio último aconteceu o Encontro Regional
de Homens Batistas Regulares Fundamentalistas. O evento
teve lugar na Igreja Batista Regular do Calvário em Sorocaba
- SP e o pregador foi o Pr Jorge A Gameiro da Igreja Batista da
Bíblia em Osasco - SP. O próximo encontro acontecerá na Igreja Batista Fundamentalista em Parque Cocaia, São Paulo - SP
no dia 21 de julho de 2007.
NOVO PASTOR
O irmão Wanderley do Nascimento , casado com a
missionária Sayonara, membros da Primeira Igreja Batista Bíblica de Campinas SP, foi consagrado ao ministério pastoral no dia 2 de junho na sede da sua igreja em
Campinas, sob a liderança do Pr Marco Lécio Mendes
Marinho. O irmão Wanderley foi examinado pelo concílio
de Pastores no dia 14 de abril na Chácara Moriá, Campinas SP.
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NOVA IGREJA
O missionário, Pr Almir Nunes, juntamente com sua família, está na fase de levantamento do sustento financeiro para
dedicar-se integralmente à implantação da Igreja Batista do
Calvário em Batatais - SP. Para convidá-lo e conhecer melhor o
seu projeto, entre em contato pelos telefones (16) 3662-6924
e celular (16) 9187-6656.
JUBBESP
No mês de maio, dia 5, aconteceu mais uma reunião
bimestral da Junta Batista Bíblica do Estado de São Paulo. O
encontro teve lugar na IBB em Cidade Náutica, São Vicente,
Litoral Sul do Estado. O preletor foi o Pr Antonio Majela Pupin da
Igreja Batista de Jordanópolis, São Bernardo do Campo - SP. As
próximas reuniões serão: 07/07 na IBB em Jacareí, 01/09 na
IBB em Aparecida de São Manuel, 10/11 na PIBB de Hortolândia,
ocasião em que acontecerá a Assembléia da JUBBESP. Dias
21 a 25 de Janeiro de 2008 acontecerá o Retiro de Pastores.
“TEMPO DE RENÚNCIA”
No dia 26 de maio último, aconteceu o XVI Encontro de
Senhoras do TBB de Campinas SP sob o tema: “Vida Cristã:
Tempo de Renúncia” e a palestrante foi a irmã Gildete Malves
de São Paulo, capital.
MOÇAMBIQUE
Depois de quase um ano no Continente Africano, na
cidade de Maputo,
Moçambique, o
missionário
Pr
Odenilson de S.
Figueiredo e família, seguem firmes
na implantação da
nova Igreja Batista
Pr. Odenilson e esposa
Fundamentalista.
Os obstáculos são muitos, pois além do árduo trabalho de
evangelizar, enfrentam enchentes, secas, ciclones, miséria e
o crescimento do islamismo. Para contatos, o e-mail:
odenilson.luiza@gmail.com.
ROCHA ETERNA
Os preparativos para o Congresso Nacional do Ministério
Rocha Eterna que acontecerá nos dias 2 a 5 de setembro de
2007 em Ribeirão Preto SP, continuam em andamento. Maiores informações pelo telefone (16) 3979-7867.
SEMINÁRIO DA AAI
Se você ainda não se inscreveu para o V Seminário da Associação de Auxílio às Igrejas que acontecerá nos dias 28 a 31
de agosto de 2007 em Ilhabela - SP, aproveite as últimas vagas.
Entre em contato com Joel, Lúcia ou Juliana pelo e-mail:
joelju@uol.com.br, telefones (12) 3913-5358 ou 9717-5710.
REUNIÃO DE PASTORES
No dia 26 de maio último aconteceu mais uma reunião de
pastores e obreiros batistas fundamentalistas da Região Nordeste do Estado de São Paulo. Desta feita o evento tece lugar na
IBI em Batatais - SP sob a liderança do Pr Mauro Régis da Silva.
As próximas reuniões acontecerão: Dia 21 de julho na IBI em
Altinópolis SP, dia 29 de setembro na IBI em Ribeirão Preto SP
e 17 de novembro na IB Nova Ribeirão em Ribeirão Preto SP.
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“Os Laços Que Nos Unem”
Deu Um
“Apagão”
O

que escrever para o Apoio nosso de cada mês?
Deu um “apagão mental”. Pensei em tantos assuntos. Nossa como pensei. E na hora de digitar, nada,
nadinha. Então voltava a pensar, pensar e... debalde, o
“apagão” não deu trégua, não teve jeito.Achei melhor,
então, passar aos leitores, no mínimo, alguns temas que
pensei em articular. Pensei em comentar as palavras do
Papa, condenando o divórcio. Foi corajoso diante do seu
rebanho (maioria não ta nem aí para o que ele disse).
Mas, afinal, nossos púlpitos vivem dando o brado contra o
divórcio. Quem é que não conhece as palavras de Cristo:
“O que Deus uniu não “divorcie” o homem (Lc 10:9)”?!
Pensei, pensei... Achei melhor partir para outro tema.
Pensei sobre um tal de Alemão e uma tal Siri, celebridades do “inútil”. Diariamente nas manchetes.
Descobri que eram os ases do Big Brother (uma das
culturas ascas da Rede Globo). Não vejo imundices.
No que se vê (e se lê) nas chamadas do Bial, é um
convite às fantasias pecaminosas. Uma desgraça às
famílias. Mas escrever sobre algo que os crentes abominam, certamente é chover no molhado. Ovelhas e
pastores (principalmente) não vão permitir miasmas
despejados dentro de suas casas. Não querem entristecer o Espírito que diz: “Não porei cousa injusta diante dos meus olhos; aborreço o proceder dos que
se desviam... longe de mim o coração perverso; não
quero conhecer o mal. Não há de ficar em minha
casa o que usa de fraude; o que profere mentiras
não permanecerá ante os meus olhos” (Sl 101:3,4,7).
Não, não dá para escrever sobre algo que o nosso
povo está bem doutrinado e, quiçá, cansado de saber.
Então continuei pensando, pensando...
Pensei sobre furtos. É isso mesmo, roubo. No Brasil, então, nem se fala. Cada dia “pipoca” cuecas com
dinheiro (até em Bíblias, pasmem!), paredes falsas
cheias de “verdinhas”. É tanto roubo que até o poeta
popular escreveu: “se gritar ‘pega ladrão’não fica um,
meu irmão”.
Taí o assunto - os furtos do altar. A quadrilha “não
dizimista” Não, não se escandalize por “quadrilha”.
Deus afirmou que é roubado nos dízimos e ofertas.
(Ml. 3:9). Será que há Judas “metendo a mão” na bolsa do Senhor? Ora, salvo não retém o que pertence a
Deus (ou retém?). Não, não vou escrever sobre um
assunto tão claro à luz da Bíblia.
E continua o dilema. Escrever o quê? Ah, já sei!
Evangelização! O IDE de Jesus! No bairro, na cidade, no estado, no país e até aos confins da terra! “Ovelhas gerando ovelhas”. Crentes equipados com folhetos. A “Operação André” em prática: “vem, achamos o
Messias”! É o assunto de Deus. Um trecho do abençoado escrito do Pr. Jease Costa mostra a única forma de mudar o quadro em que estamos. “..E essa forma é através do ministério da igreja de Jesus, e se ela
falhar, então não haverá esperança para o mundo...a
ação restauradora da igreja não é política e nem mesmo social. Apesar de esses fatores serem revestidos
de elevado grau de importância, não é isso que restaura o caráter. A ação restauradora da igreja no mundo
deverá ser concretizada através de sua ação
evangelizadora. Cristo, antes de pretender transformar
o mundo dos homens, pretende transformar os homens
do mundo”(O JB 28/1/07).
Mas pergunto, após alguns momentos de reflexão,
e quem é que não sabe disso? Qual a igreja que não
incentiva missões? Qual o púlpito que não desafia o
povo à obra missionária? Qual crente que não sabe
dar um folheto? É “chover no molhado”.
Sabem de uma coisa?...Não deu. Fica para a próxima edição. Deu um “apagão.”
Pastor em Vitória da Conquista BA

N

o último dia 24 de
Março a Sociedade
Feminina Missionária Unidas de Sião realizou no templo reformado e muito bonito da Igreja Batista Bíblica de
Vila Rosa, um culto de agradecimento a Deus pelos
quarenta e um anos de existência desta sociedade.
Com a presença de mais
de 150 pessoas, o culto foi
dirigido por sua atual presidente a irmã Dulcinéia Rocha Perez, que com alegria

saudou todas as igrejas presentes, que trouxeram seus
louvores, a sociedade aniversariante também presenteou os participantes com
números especiais e com a
simpatia de cada irmã daquela igreja.
O tema escolhido resume a história desta sociedade, que durante todos estes
anos tem abençoado vidas
na igreja local e também ajudado a manter em outras
sociedades femininas o de-

sejo de trabalhar e apoiar
seus pastores.
A preletora do encontro
foi a irmã Nancy Felix
Fragoso para falar sobre o
tema escolhido, “Os Laços
que nos unem”. Ela lembrou
que esses laços que nos
unem foram feitos no coração de Deus e devem ser
lembrados a cada dia.
Ao final da reunião todos
os presentes ouviram as palavras do Pastor Pedro P. da
Silva, servo de Deus que tem

pastoreado esta igreja e
sempre apoiou o trabalho
das mulheres, incentivando
a caminhada de cada serva
do Senhor.
Como é costume depois
dos louvores, da palavra, todos foram convidados a participar do lanche preparado
e servido pela igreja aniversariante.
Que as mulheres de
Deus continuem ativas e
prontas a servir a Deus através de suas igrejas locais.

“E sereis como Deus”
P

or ser uma afirmação
do próprio fundador,
tenho certeza que a Igreja
prevalecerá sobre as hostes
malignas (Mt. 16:18). Porém,
o mesmo Senhor Jesus que
afirmou a vitória da Sua Igreja também revelou o
surgimento de uma apostasia sem precedentes para
os seus últimos anos antes
do arrebatamento (Mt. 24:24;
II Ts 2:8-11).
Sem a pretensão de ser
fatalista e sem ter vocação
para falso profeta, acredito
que o conjunto de acontecimentos em nossa geração
chega muito perto do que o
próprio Filho do Homem
descreveu para o tempo da
Sua Revelação.
Logo nos primeiros anos
da minha vida cristã, nos
idos da década de 1960
aprendi que não haverá sinais para o arrebatamento
da Igreja devido à sua
iminência. Os sinais descritos na Bíblia apontam para a
Revelação. O que acontece
é que somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas e o
Arrebatamento terá que
acontecer antes da Revelação. Assim, ao notarmos esses “sinais” dos tempos, a
nossa expectativa cresce,
pois o encontro com o Senhor é a bendita esperança
do cristão.
O panorama mundial da
globalização na economia,
na política e na religião é
revelador. Parafraseando a
expressão do nosso Presidente da República, podemos dizer que “nunca antes
neste mundo” houve tanta
evidência palpável da volta
de Jesus.
Vejamos apenas alguns
fatos: Em 1948 o Estado de
Israel foi restaurado e sua
permanência e o modo como
Jerusalém incomoda as nações nos leva a refletir sobre
as profecias bíblicas acerca

do tema.
O termo “Nova Era”, cunhado por Alice Bailey (18801949) passou a designar
todo envolvimento humano
com as experiências transcendentais que levam à
espiritualidade contemplativa e às praticas que exaltam o “eu” levando o ser humano a aceitar aquela sugestão antiga feita por Satanás no Éden ao primeiro casal humano: “e sereis como
Deus” (Gn. 3:5).
A Teosofia, religião
abraçada por Alice Bailey
ensina que cada pessoa
precisa descobrir sua própria divindade. A Maçonaria
recebeu aprovação da
Teosofia por atender às necessidades daqueles que
buscam o poder. Ali é o trono
da iniciação nos mistérios
do simbolismo ocultista que
sustenta a tese da salvação
pelas obras.
O que poucos cristãos
sabem é que a religião da
Nova Era é o embrião da
globalização religiosa alicerçada no esoterismo. O
ecumenismo é esotérico. É
só você observar como sutilmente certos líderes evangélicos vão se abrindo ao
neopentecostalismo e todo
tipo de extravagância religiosa.

Autores ligados ao novo
paradigma da “Igreja Emergente” e da “Espiritualidade
Contemplativa” vão se tornando verdadeiros “gurus”
para esses evangélicos.
Preste bem atenção nes-

tes nomes e tome cuidado
para não se tornar um dos
seus leitores: Rick Warren,
Henri
Nouwen,
Brian
McLaren, Doug Pagitt,
Spencer Burke, Tony Jones,
Thomas Merton, Leonard
Sweet, Ken Blanchard,
Laurie Beth Jones, Jim
Wallis, Richard Foster, Tony
Compolo, Eugene Peterson,
Dan
Kimbally,
Bruce
Wilkinson, Robert Schüller,
Bill Hybels, Jack Hayford,
Ruth Haley Barton, John
Ortberg, Brennan Manning e
muitos outros.
O cristianismo bíblico já
não tem como ser visto em
sua plena pureza em nenhuma denominação da atualidade, mas permanece a afirmação do Seu Cabeça: “As
portas do Inferno não prevalecerão”.
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Reavaliando Nossa Visão Missionária
A

s nações pós-cristãs de hoje,
são aquelas que no passado tiveram igrejas vibrantes e experimentaram constantes reavivamentos
espirituais. É só você ler as histórias
da Escócia, País de Gales, Irlanda do
Norte e da Inglaterra e vai perceber
esse fato.
A questão é esta: por que deixaram de vibrar? A resposta é simples: porque perderam a visão
missionária. Ao perderem a visão
missionária, perderam a motivação
de ser igreja. O declínio espiritual
sempre segue a perda de visão
missionária.
Um exemplo mais antigo ainda é
o caso do Norte da África e da Ásia
Menor, duas regiões que deram início à obra missionária da Igreja de
Cristo. Hoje aquelas regiões são dominadas por maioria muçulmana.
Na atualidade vemos os Estados Unidos da América do Norte
nesse processo de perda da visão
missionária. Os sinais de desertificação espiritual já começam a
crescer na mesma proporção em

que diminui o envio de missionários e o levantamento de recursos
financeiros para sustento da obra.
O que realmente deve nos
alertar é o fato de ainda não termos vivido aqui no Brasil uma
época áurea de missões. O ufanismo do crescimento evangélico
ao invés de levar os líderes à articulação da obra missionária e da
implantação de novas igrejas tem
criado megalomaníacos que só
pensam em números e prédios.
Para realmente nos mantermos como batistas fundamentalistas, precisamos de um despertamente para missões.
Será que os recursos financeiros que estamos levantando resultam de um verdadeiro desafio?
Temos tido jovens sendo despertados para missões? Nossas escolas bíblicas estão com alunos
que almejam o ministério? Dependendo das respostas que obtivemos para estas questões, precisamos reavaliar nossa visão
missionária.

Novos Horizontes
A

rança da COMJOBB dará maiores detalhes a respeito de
um importante trabalho que
está sendo planejado. Tratase do Projeto Semear.
O Projeto Semear é um
trabalho evangelístico que
se propõe a levar as Boas
Novas do Evangelho de
forma abrangente e dinâmica visando alcançar o
maior número possível de

COMJOBB - Comunhão de Jovens Batistas Bíblicos de São Paulo estará realizando dois eventos
nos meses de junho e julho.
O primeiro, no dia 30 de
junho, será o III Encontro de
Jovens de 2007 que acontecerá no Templo Batista de
Indianópolis SP liderado pelo
Pr. Severino Monteiro.
Durante o encontro a lide-

pessoas em locais específicos.
A primeira cidade a ser
alcançada pelo Projeto Semear é Itariri, no Litoral Sul de São
Paulo. O evento está programado para o dia 14 de julho
de 2007.
Para que os eventos da
COMJOBB alcancem os seus
objetivos é necessário a participação do maior número

possível de jovens, além da
intercessão de todas as igrejas.
Se você deseja maiores informações sobre a COMJOBB
e seus eventos, entre em contato com uma dessas pessoas: Marcelo Laia (11) 56252392 e 9727-7131; André
Santana (11) 3486-4014 e
7191-8643; Douglas Fragoso
(11) 8348-2662 e 5077-4429.

A Real Prioridade Do Jovem Homem Servo
“Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que faças saber neste momento o teu caminho,
para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos...” Êxodo 33:13.

C

mãe”. Arrependido por sua arrogância entendeu qual era prioridade e cuidou de sua mãe.
O jovem se tornou HOMEM,
foi abençoado recebendo
uma esposa. Estava mais
comprometido com os serviços na igreja. Então Deus
mandou
que
ele
se
aprofundasse nos estudos
teológicos. Sem compreender muito bem as razões,
obedeceu e procurou por um
seminário. Muitos o questionaram. Por que ele iria gastar
dinheiro e tempo fazendo um
curso que sequer era reconhecido pelo MEC, mas ele
cursava o seminário com alegria, pois estava no centro da
vontade de Deus.
Já Bacharel em Teologia
ele começou a pregar e a ensinar a Palavra de Deus. Nunca tinha sido tão feliz. Novamente Deus lhe falou: “Agora
quero que você faça a faculdade de Direito” . Aos olhos
humanos estava tudo ao contrário, pois deveria ser primeiro a faculdade de direito, depois a família e depois o se-

erta vez, um JOVEM
crente, balconista, tinha os seus planos segundo
suas prioridades. Almejava o
sucesso profissional e familiar pelos seus esforços.
Formou-se Técnico em
Processamento de Dados e
logo trabalhava na EMBRAER.
Iniciou a faculdade de Direito
e acreditava que conseguia
realizar seus planos e dizia:
“realmente querer é poder” .
Porém algo começou a dar
errado, o serviço que sonhara quando criança (fabricar
aviões) já não o satisfazia.
Ainda confiava em suas forças
e resolveu alçar novos vôos.
Passou no primeiro concurso que se inscreveu, agora era um policial. Cheio de
confiança acreditava que podia realizar qualquer coisa
que planejasse, mas sua
mãe adoeceu e foi obrigado a
deixar a faculdade.
O Jovem entendeu que
seus planos de nada valiam,
pois não tinha poder para
realizá-los, buscou a Palavra
de Deus que dizia: “honre pai e

minário. Mas Deus sabe a ordem certa das coisas, portanto o melhor era obedecer.
Com a filha recém nascida, no ano de conclusão da
faculdade ele vê sua igreja
com a necessidade de um líder para trabalhar com os jovens. Parecia o pior momento
para se assumir mais uma
responsabilidade, mas novamente ouviu a voz de Deus que
lhe dizia: “Faça dos meus planos os seus planos e Eu os
realizarei”. O homem se tornou servo e obedeceu. Assumiu o compromisso e na noite
de sua decisão orou se entregando como um instrumento.
Naquele dia Deus lhe deu
um ministério e pelo amor
compreendeu que toda sua
formação era para que cuidasse, protegesse e auxiliasse no crescimento espiritual
do rebanho de Cristo..
E a faculdade? Deus resplandeceu sua glória na vida
do servo aprovando-o no primeiro exame da OAB em que
se inscreveu, mesmo estando debilitado fisicamente.

Quanto a você meu irmão,
seja um servo, priorize Deus
em sua vida, lembre-se que
Jesus Cristo priorizou o que
o Pai lhe havia determinado
e a determinação era:
“PRIORIDADE TOTAL NA
SALVAÇÃO DAQUELES QUE
ME AMAM”
Louvado seja Deus, a Ele
toda honra e glória.
Carlos Antonio Dias Pereira
Pastor de Jovens
Igreja Batista da Fé –
S.J. Campos – SP.
E-mail:
cantoca@itelefônica.com.br
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Congresso

Pr. Ed Sears

Pr. Bradley Price

s pessoas interessadas em participar
do III Congresso Missionário Batista Fundamentalista
que acontecerá no período
de 31 de julho a 3 de agosto
de 2007, deverão entrar em
contato com o escritório da
AMI - Associação Missionária Independente em São
Bernardo do Campo - SP pelo
e-mail: missaoami@uol.com.br
ou telefone (11) 4356-2001 e
falar com a senhora Cristina
Pupin.
Os organizadores do
congresso estão orando
para que o mesmo seja de
grande importância na vida
dos pastores, missionários
e de todos os participantes.

Ainda há tempo para
parcelamento do pagamento em tres vezes, sendo, junho, julho e agosto. O prazo
maior para os que se inscreveram no início foi de seis
vezes.
Além dos dois preletores
principais, pastores Ed
Sears e Bradley Price, o congresso terá Workshop com
os seguintes temas: Estabelecendo
uma
visão
missionária na igreja, Implantando Promessa de Fé
na igreja, Organização jurídica e administrativa da igreja, Dons ministeriais, Ministério de comunicação na
igreja e O missionário e seus
relacionamentos.

A

O Fruto da Cana Que Não
é Álcool Nem Açúcar
A

s regiões canavieiras do interior de São Paulo, e
mais recentemente outros lugares como Mato Grosso, estão produzindo um fenômeno sobre o qual, nossas
Igrejas devem ficar muito atentas: Há um “subproduto” da
cana-de-açúcar que vale muito mais que o álcool combustível; eu diria que ele vale mais que o ouro. Jesus Cristo o
avaliou como sendo mais valioso que o mundo inteiro.
Há dezenas de pequenas comunidades no norte de Minas Gerais e em todo o Nordeste, aonde o Evangelho ainda
não chegou ou chegou de maneira muito precária. Essas
comunidades são carentes e em alguns casos situadas
em locais de difícil acesso. São pequenos vilarejos,
quilombos (é o caso do Quilombo de Moça Santa, onde não
há nenhum crente) e até algumas tribos indígenas como,
por exemplo, a tribo Xakriabá (não há crentes nem missionários). Os homens destas comunidades, para sobreviverem e suprir as necessidades de suas famílias migram para
o interior de São Paulo, mais especificamente para a região
de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Pitangueiras, entre outras,
durante a safra da cana-de-açúcar. Trabalham por um período que vai de quatro a seis meses e voltam para suas
comunidades.
Destes movimentos migratórios têm surgido conversões
genuínas e produzido muitos frutos, alguns exemplos são:
Irmão Zezinho que trabalha como missionário em Capelinha,
Pr. Cláudio de Cristália - MG (este pastor tem tido um ministério muito interessante em sua região visitando comunidades isoladas às vezes de moto, algumas vezes atravessando rio a nado para falar de Cristo ou apenas animar os crentes), irmão Valdomiro que é atualmente responsável pela
congregação em Boa Vista - MG, Pr. Sebastião em Catutiba
no Vale do Jequitinhonha - MG.
Vale a pena evangelizar essas pessoas que temporariamente saem para trabalhar fora de suas regiões, pois Deus
poderá usar muitas delas para serem grandes bênçãos em
ao retornarem às suas regiões.
Juarez e Musa Peixoto
Missionários
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