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Hitler sonhava com um governo mundial
com a Alemanha ocupando o papel central de
liderança. Ele nunca poderia prever a forma
estranha como seu sonho viria a se cumprir.
Página 6

Entre a
Cruz e a
Espada

Nova
Igreja

IBIO Comemora 40 anos

N

o mês de Junho de 2007
foi organizada mais uma
Igreja Batista Fundamentalista
no Estado de Goiás. A foto mostra o Pr. Geovan B. Santos com a
esposa e as filhas.
Ele é missionário da CBBNComunhão Batista Bíblica Nacional.
Veja detalhes no Aconteceu,
página 4.

Mary Schultze

O

Rocha Eterna
A

cidade de Ribeirão
Preto-SP hospedará
de 3 a 5 de setembro, o Terceiro Congresso Nacional do
Ministério Rocha Eterna. A
missão, que estará comemorando 5 anos no Brasil, terá
uma programação voltada
para pastores e membros
das igrejas. Veja mais no
Acontecerá, página 4.

A foto mostra os familiares do Pr. Bobby: A esposa Francis, os filhos,
Duke, Fred e Hamilton, mais a esposa do Duke, Fran com os filhos Mag
e Shown, com o Pr. Paulo, esposa Beth e os filhos Lucas e Wagner.

I

niciada em julho de 1967, pelo missionário estadunidense, Bobby
Joe Powell, a Igreja Batista Independente em Orlândia SP acaba
de comemorar 40 anos.
O grande presente para a igreja aniversariante foi a presença da
esposa do fundador, Francis Claretta Hall Powell juntamente com os
filhos Duke, Fred e Hamilton. Leia a matéria completa na página 5.

IBIRP Tem Novo Pastor

Goiânia - GO
E

m virtude de mudanças nos planos, a realização do VII Congresso Batista de Fundamentalismo Bíblico que seria realizado nos
dias 7 a 11 de abril de 2008 foi cancelado. Havendo nova data e local,
daremos as devidas informações aqui no Jornal de Apoio.

Ordenação Pastoral

A

Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto
deu posse ao seu novo pastor no
dia 15 de julho próximo passado.
O Pr Milton José Nunes foi eleito
em assembléia realizada no dia
8 do mesmo mês depois de quatro meses na liderança do Pr
Rômulo Weden Ribeiro que foi
convidado para ser o pastor interino durante a transição e fez a
indicação do candidato.
No culto de posse, destacaram-se o testemunho do novo
pastor e os agradecimentos aos
pastores e irmãos do TBM de
Goiânia. O pregador convidado foi
o Pr Carlos A. Moraes da IBI de
Orlândia SP, missionário da AMI.
Leia mais na página 5

O

papa da religião católica,
Bento XVI recolocou em
debate as questões eclesiológicas no dia dez de julho de 2007
com a publicação de um documento onde reafirma o dogma de
sua religião de que a Igreja Católica é a única.
Essa decisão do alemão
Joseph Ratzinger fará um grande
bem à causa do Evangelho no
mundo inteiro, pois arranca de vez
a máscara do ecumenismo tão
enfatizado desde o Concílio
Vaticano II.
Leia mais na página 5.

A

cidade de Pouso
Alegre-MG acaba
de ordenar mais um pastor. No dia 16 de junho aconteceu a consagração do Pr.
Fábio Henrique Cano, filho
do Pr. Edivaldo Cano. Leia
mais na página 4.
m

y

Pr. Milton J. Nunes

A Única Igreja ?
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O Sonho de Hitler:
Governo Mundial
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s habitantes deste planeta
estão cercados de desespero por todos os lados e somente
resta um fio de esperança aos cristãos bíblicos, no sentido de que o
Senhor Jesus Cristo volte bem depressa e nos arrebate... Porque a
coisa está ficando nigérrima, na
medida em que o tempo vai escorrendo na economia divina.
No Brasil a violência corre solta
e nenhum cidadão se atreve a sair
de casa sem antes pedir a proteção divina, pois entre um assalto,
um seqüestro, uma bala perdida e
um acidente de avião e de carro o
espaço é mínimo e a vida neste país
está valendo menos do que um
centavo de Real.
Nos EUA a vida é cara e difícil; o
receio de atentados terroristas persegue cada cidadão, as catástrofes da natureza acontecem a cada
momento e ninguém está a salvo
de sofrer uma tragédia, como se
Deus estivesse convocando ao arrependimento uma nação antes tão
bíblica e hoje tão mergulhada no
Catolicismo Romano, nas seitas
e no ocultismo da Nova Era.
O Oriente é um barril de pólvora, explodindo a cada instante, principalmente Israel, a pequena nação que vive rodeada de inimigos
e só ainda não desapareceu do
mapa porque o Deus de Abraão,
Isaque e Jacó é Onipotente e
garantiu a sua perpétua existência.
A União Européia (UE) é o país
mais rico e desenvolvido do planeta... Porventura não será este o único país do mundo onde o cidadão
poderá viver feliz e tranqüilo, gozando de uma garantia de vida e de
todas as regalias que a moderna
tecnologia e um regime democrático podem oferecer?
Bem, até poderia ser, mas o cidadão da UE é o mais deprimido
e insatisfeito do globo terrestre,
porque simplesmente não tem fé,
nem esperança, nem caridade. A
Constituição Européia cortou todas estas virtudes teológicas do
cardápio do cidadão europeu, o
qual se tornou apenas escravo de
um monstro liberal, onde a organização sufoca o cidadão e o deixa sem esperança alguma, à semelhança de um regime nazista
operando com a mesma brutalidade, obviamente abençoado pelo
Vaticano, o criador desse monstro
europeu. Continua na página 7.
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“Deus não pode mudar para melhor, pois é perfeito;
e, sendo perfeito, não pode mudar para pior”
(A.W. Pink).

Precisamos pregar o Evangelho!
N

o eco das duas explosões do trágico acidente com o avião da TAM no aeroporto de
Congonhas em São Paulo no dia 17 de julho, que
ceifou cerca de duzentas vidas, os meios políticos já
se movimentavam. Antes que a fumaça desaparecesse a oposição acusava o governo que já se defendia sem que nenhum fato tivesse sido apurado.
São dias difíceis e de péssimas expectativas, pois
tudo é politizado.
Precipitação e leviandade constituem a tônica dos
atores políticos de hoje. Todo cidadão minimamente
esclarecido sabe que o Estado é refém dos
dominadores que atuam através dos grandes conglomerados privados. A maioria dos políticos e da
grande mídia empresarial não passa de subordinados dos donos do dinheiro que financiam tanto um
quanto o outro.
O que chamamos de democracia é apenas um
sistema viciado movido a propinas e conchavos. As
próprias eleições constituem uma farsa, onde os
votos nada significam, uma vez que os eleitos não
conseguem governabilidade sem o aval dos que atuam nos bastidores financiando tudo o que fazem.
A tremenda burocracia que rege as tais de garantias constitucionais e os direitos individuais não passa de retórica e pura tapeação. Prevalece uma espécie de anarquismo das elites onde o Estado tem o
papel de mero coadjuvante.
Como crentes em Jesus Cristo não temos o direito de acreditar que ações políticas ou sociais sejam capazes de produzir impacto e mudanças significativas neste mundo. Reformar a sociedade sem
genuína conversão dos atores que dela fazem parte
é uma causa perdida. O pós-modernismo e o
relativismo ético-moral que foi introduzido homeopaticamente na formação do caráter humano nas últi-

EVANGÉLICOS NA POLÍTICA
A redução da representação parlamentar evangélica
na atual legislatura em relação à anterior revela o amadurecimento do eleitorado evangélico. Por mais heterogêneo que seja esse mundo evangélico brasileiro, parece
que há um senso comum de ética cristã em boa parcela
do povo. Os escândalos de políticos que se diziam evangélicos fez com que o número de seus representantes
caísse de 60 em 2006 para 41 na Câmara e apenas dois
no Senado.

mas duas décadas teve um efeito devastador que já
pode ser visto nitidamente na deteriorização do descontrolado sistema ao nosso redor.
Não podemos inocentar o mundo que está sob a
condenação de Deus. O Criador nunca teve interesse
em reformas. A própria missão da Igreja que está
explicita nos termos da Grande Comissão de Jesus
não deixa dúvidas de que devemos continuar pregando o Evangelho da graça de Deus e a condenação do
pecado. A única solução viável é a salvação de todo
aquele que crê.
Os que conhecem as palavras do apóstolo Paulo
em II Timóteo 1:5, 13 não se surpreendem tanto com
os fatos. Nós sabemos que o propósito de Deus está
se cumprindo e ninguém poderá deter o Senhor. Onde
abundar o pecado, superabundará a graça e, por isso
mesmo, não podemos deixar de pregar a Palavra de
Deus.
O crescente interesse pelos cursos e literatura de
auto-ajuda revela o quanto as pessoas estão necessitadas da ajuda do alto. É necessário reconhecer a
própria culpa para que a graça se manifeste salvadora.
Psicólogos, psicanalistas e outros profissionais
que atuam no campo das doenças psicossomáticas
trabalham para abolir a noção de culpa. Dizem que a
culpa é uma espécie de neurose e não precisamos
dela. É exatamente aqui que está o foco da destruição
da sociedade, pois não havendo culpa, quem precisará do perdão de Deus?
Acidentes trágicos como o da Airbus A-320 da TAM
continuarão acontecendo. Eles fazem parte da vida
moderna. Políticos continuarão politizando as tragédias humanas com vistas a levarem vantagens. E nós,
povo de Deus, devemos continuar pregando o Evangelho da Graça Salvadora de Deus, é uma necessidade!

PASTORES NERVOSOS
Muito reveladora a matéria veiculada na edição de julho último na revista Enfoque Gospel
mostrando que 47% dos pastores evangélicos
brasileiros sofrem com transtornos mentais. Dois
fatos se destacam como principais agentes do
“nervosismo pastoral”: isolamento e a idéia de
que são os donos da igreja. Para nós fica a lição,
pois precisamos um dos outros e a igreja é de
Cristo.

Ponto de Vista

Pr. Rômulo Weden Ribeiro

O Que o Meu Pai Me Ensinou
Ensinou?
O

meu pai é natural de Abadia dos Dourados, Minas
Gerais. Ele foi o quarto filho entre
11 irmãos, literalmente criados na
roça. Seus pais eram católicos e
conservadores. Meu avô morreu
com apenas 48 anos de idade, mas
minha avó, Chiquinha, terminou de
criar todos os filhos e faleceu com
82 anos. Apesar de família católica, o meu pai tinha tios e primos
que eram presbiterianos. Depois
de casado, em 1964, ele e minha
mãe fizeram uma decisão ao lado
de Cristo através de uma igreja
evangélica na cidade de Anápolis,
Goiás, alguns meses antes do meu
nascimento. Infelizmente, eles não
ficaram firmes com Deus e, com o
passar do tempo, viajaram pelas
veredas do pecado, trabalhando,
principalmente, com o comércio de
bares.
Em 1977, o meu pai decidiu se
desfazer do bar, onde eu, com 12
anos de idade, o ajudava a atender
os clientes e sonhava em ser como
um deles um dia, bebendo, jogando e aproveitando a vida através da
carne. Felizmente, o meu pai foi

para a igreja, me levando junto e,
hoje, ao invés de um filho alcoólatra, ele possui um filho no ministério. Glória a Deus!
Dentre inúmeras lições que
aprendi ao lado de meu pai, uma
delas se destaca em minha vida
como pai, esposo, pastor e, principalmente, filho de Deus: o reconhecimento do erro. O meu pai sempre me disse que o homem que
não reconhece os seus erros não
tem esperança. Na primeira vez que
recebi esta instrução, eu estava me
defendendo das aparentes injustiças cometidas por minha professora do primário que não me dava
boas notas e vivia chamando a minha atenção. Meu pai, ao invés de
se condoer com a minha situação,
ficou do lado da professora, passando-me um belo sermão sobre
humildade para reconhecer os próprios erros. Meu pai me ensinou
que quando estamos errados, devemos ouvir calados e depois pedir perdão. Ainda não estávamos
freqüentando a igreja quando o
meu pai me ensinou esta lição,
apesar de ser um princípio cem por

cento bíblico.
Como pregador do Evangelho,
tenho percebido, ao longo dos
meus 14 anos de ministério e 30
anos de vida em Cristo, que a maior dificuldade do ser humano é reconhecer os seus próprios erros.
Em geral, somos rápidos em perceber os pecados alheios, mas
cegos quanto aos nossos próprios defeitos. Investigamos e observamos as atitudes de outras pessoas até encontrarmos falhas que
justifiquem a nossa desconfiança
a respeito delas, mas ignoramos
o nosso orgulho, amargura, ciúme
e tantos outros sentimentos negativos que devoram a nossa alma.
Meu pai me ensinou uma das lições mais importantes da vida e
que muito tem me ajudado no ministério de Deus. Antes de reclamar das pessoas, preciso reclamar de mim mesmo. Depois de
reclamar de mim mesmo, não vou
ter coragem para reclamar de outras pessoas.
“De que se queixa, pois, o homem
vivente? QUEIXE-SE CADA UM dos
seus pecados” (Lamentações 3:39).

rom@rombrazil.brtdata.com.br - Goiânia-GO

“A questão não é se uma doutrina é bela, mas se ela é verdadeira”
(AD).
“O interesse pessoal, sem dúvida é a mais baixa motivação
para fazer o que é moralmente correto”
(Mort Crim).
“A fé é como a mão do mendigo que recebe a esmola
e nada acrescenta a ela”
(Thomas Chalmers).
“O anseio de meu coração seria, antes de morrer, poder circundar o
mundo e fazer um apelo à salvação aos ouvidos de casa criatura”
(William Burns).
“Heresia é escolher em que você quer crer na Bíblia
e rejeitar, ou no mínimo desprezar, o restante”
(A. W. Tozer).
“Humildade é aquela virtude que, quando você
percebe que a tem, já a perdeu”
(Andrew Murray).
“As ovelhas de Cristo são marcadas na orelha
e na pata; elas ouvem sua voz e o seguem”
(AD).

Israel
“Parabéns pelo J.A. de julho! O artigo sobre os palestinos,
eu fiz questão de ler do púlpito no domingo à noite, enquanto
os membros da igreja acompanhavam a leitura.
Expliquei sobre Israel, a menina dos olhos de Deus”
(JNN-pastor em São Paulo SP).
Novo colunista
“Ao ler a noticia na edição 176 do J.A. anunciando que o
Pr Flávio Ezaledo estaria assinando uma nova coluna percebi
que este querido periódico melhora a cada dia. Tenho certeza que
a coluna do Pr Ezaledo será uma benção para todos”
(PRMS-Campinas SP).
Bênçãos
“Fico muito grato a Deus pelo J.A. que tem um conteúdo
edificante e informativo que muito nos abençoa. Apesar de
estarmos tão longe nos sentimos aproximados através da
edificação que recebemos pelo conteúdo do jornal”
(JMCF-pastor em Sena Madureira AC).
Colunistas
“Gosto muito dos colunistas do J.A. Leio todos sem distinção.
Mas gostaria de dar uma sugestão para a coluna do Pr Walace
Juliare, Exposição Bíblica: que ele fizesse, em cada edição,
a exposição de um texto sem seguir um livro todo. Tipo uma
mensagem expositiva a cada edição.”
(RJM-Belo Horizonte MG).
Resposta da Redação
Prezado RJM, a sua sugestão já foi dada por outros leitores. Já
conversamos com o pastor Walace sobre o assunto e assim que ele
terminar a exposição de I Coríntios, fará como tem sido sugerido.
Agradecemos sua participação.

APOIANDO IGREJAS
Caixa Postal 94
CEP 09.720-971
S.B. do Campo - SP
Fone/Fax (11) 4121-5939
missaoami@bol.com.br
www.missaoami.com.br
Conferências Missionárias: Pr. Carlos (16) 3761-0749
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O Cristão na Sociedade
Pós-moderna.
Pr. José Infante Jr.

Geração Safardana
S

afardana é safadeza. Um adjetivo que
cai bem à presente geração. Nada de
pudor ou recato. “É proibido proibir” o lema
da sociedade sem rumo do século 21. Todos os preceitos são ultrapassados. Eles,
porém, do politicamente correto, se acham
certos. A democracia só existe para os tais
dentro do que consideram correto. Se acontecer uma voz discordante, é preconceituoso
e discriminador.
A marcha do orgulho gay levou – cálculo
da imprensa – três milhões de manifestantes às ruas. Querem aceitação do que Deus
abomina. Se democraticamente podem pedir tal acinte, por que não se pode discordar
sem discriminar ou ofender um homossexual? Deus ama o pecador, mas abomina o
pecado. Agora querem impor uma união biblicamente abominável. E isso em nome da
liberdade. Se há liberdade para “empurrar”
tal aberração, há também, questão de justiça, liberdade para refutá-la. Está escrito:
“Com homem não te deitarás, como se fosse mulher: é abominação” (Lv. 18:22).
Há um cheiro no ar de “democracia
totalitarista”.Liberdade de alguns em detrimento do “zíper” na boca de outros. Uma obra
diabólica contra o púlpito bíblico. Não podemos concordar com o que Deus reprova.
Pedro deixou bem claro que “importa obedecer a Deus dos que aos homens”
(At.5:29).
A Câmara dos Deputados aprovou no
“apagar das luzes”, plenário quase vazio, o
Projeto de Lei PL 5003/2001 – PLC-122/
2006. A tal proposta aprovada pela Câmara,
em surdina, consagra como um direito dos
homossexuais o namoro em público (vale
dizer, também, em igrejas) e castiga com
pena de prisão quem tente impedir a sua
prática...
Alguém disse que aprovado tal projeto,
”no dia seguinte as igrejas estarão repletas
de militantes gays aos beijos e afagos, ostentando poder, desafiando os fiéis a ir para

a prisão ou baixar a cabeça ante o espetáculo premeditadamente acintoso...”.
A grande verdade é que não se pode
mudar o que está predito. Jesus, num dos
discursos escatológicos, vaticinou a
sodomogomorrização como um dos sinais
de sua volta: “O mesmo aconteceu nos dias
de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam; mas no dia
em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu
fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim
será no dia em que o Filho do Homem se
manifestar”(Lc 17:28 a 30).
É chegada a hora de decisão. Pregar
contra o que Deus abomina ou calar-se a
pretextando obediência à lei? Lei que vai de
encontro ao ensino divino. O cerco vai se fechando. A “mente do iníquo” se alastra. Inimiga cruel dos que “preservam a sã doutrina”. Não, não estou fazendo sensacionalismo. “Seremos odiados de todos”, diz a Palavra. Virá o dia em que pregar contra o
safardanismo levará pastores e fiéis às barras da justiça. Duvidam?
Alguns pensam que tal proposta não terá
apoio do Congresso. Qual nada! Quando vejo
a “renanzite”, “rorizite” (dois milhões de reais), “pastor” acusado de contratar pistoleiro
para “apagar” deputado (também “pastor”)...
não há dúvida de que a “verdade e a moral”
sumiram. Nenhum obstáculo humano à
aprovação em Lei do que almeja o “orgulho
gay”.
“Clamaremos a pleno pulmões” contra
o pecado. Se nos “levarem à presença de
magistrados... é para servir de testemunho
a eles e aos homens”. E Jesus disse mais:
“... não cuideis em como, ou o que haveis
de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer...” (Mt
10:18,19).
Enquanto não acontece o arrebatamento,
os poucos pastores e crentes bíblicos denunciarão as abominações da Geração Safardana
clamando: “Ora vem, Senhor Jesus”.

pr.infante@yahoo.com.br - Vitória da Conquista-BA

E

stamos vivendo na era da sociedade
pós-moderna e essa sociedade que
é marcada pelo computador, pela internet,
pela televisão, pelos shoppings centers traz
em seu bojo uma tendência à tolerância exagerada e à permissividade exacerbada. Não
falo de tolerância no sentido em que o Apóstolo Paulo nos exorta a termos, ou seja, sermos tolerantes com nossos irmãos
( Revestí-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de coração compassivo,
de benignidade, humildade, mansidão,
longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro; assim como o Senhor vos
perdoou, assim fazei vós também –
Colossenses 3:12-13 ), mas da tolerância
mundana, do “vale tudo”, do “pode tudo”.
A sociedade pós-moderna defende o respeito às diferenças humanas, mesmo e principalmente, quando essas diferenças implicam em opções sexuais contrárias à Palavra
de Deus. A sociedade pós-moderna
posiciona-se numa atitude de neutralidade
moral diante de questões vitais para o cristão
como sexualidade, família, casamento, culto
a Deus, educação de filhos, quando a Palavra
de Deus nos exorta a nos posicionarmos.
A pós-modernidade chegou de mansinho, foi se instalando e seus sintomas já
fazem parte do nosso dia a dia, tais como a
depravação que entra “naturalmente” em
nossas casas pelas telenovelas diante das
quais nos “prostramos em culto diário”; o
stresse que se traduz em explosões de ira e
de intolerância com os filhos e o cônjuge ou
em crises de enxaquecas, fadiga ou dor de
estômago; a falta de limites que nos faz permissivos na educação de nossos filhos; a
falta de tempo que nos impede a leitura da
Bíblia, o tempo de oração, a devocional diária, o “derramar-se” diante de Deus em atitude de adoração durante os cultos dominicais; a ausência de esperança diante de
uma sociedade violenta e indiferente, fazendo-nos esquecer que nossas esperanças
devem basear-se nas promessas de Deus
e não no que o mundo oferece (Porquanto,
tudo que dantes foi escrito, para nosso ensi-

(1) Membro da Igreja Batista Bíblica em Vila São Jorge – Guarulhos-SP.
Mestrado em Educação. Professora Universitária.

DVDs do Ex-Padre Barbosa
O

Subindo os Degraus
N

este nosso pais tão grande as estações do ano são muito diferentes, no sul no inverno temos até neve, enquanto no norte e nordeste nesta mesma
época do ano o sol continua brilhando,
como estou em São Paulo estou vendo o
inverno chegar aos poucos, e
andando pelas ruas de minha cidade,
podemos ver arvores completamente floridas, não tem folhas só flores, as cores são
maravilhosas e muitas vezes paramos para
apreciar este presente da natureza, mas
os cientistas falam que esta florada fora da
estação prejudica as árvores que acabam
envelhecendo e morrendo mais rápido.
Muitas vezes na vida cristã, os crentes
são floridos, tem uma bela aparência, muitos cargos, estão sempre à frente, gostam
e querem ser vistos e admirados, e muitas
igrejas têm estimulado isto, pois colocam
como prova de espiritualidade bens materiais, mas como a florada fora de época é
ruim, obras não garantem vida espiritual,
não provam crescimento e muitas vezes um
vento fraco acaba com toda a beleza destas vidas.
A vida cristã pode ser comparada a subida de uma escada, é degrau por degrau,
se tentarmos pular um podemos cair, correr no inicio certamente prejudicará mais a
frente a nossa caminhada, é um de cada
vez.
O apóstolo Pedro em sua segunda car-

ta, nos ensina que vida cristã é trabalho e
dedicação.
e vós também, pondo nisto mesmo toda
a vossa diligência, acrescentai...
II Pedro 01:05a
Devemos nos preocupar em acrescentar a nossas vidas diariamente os
ensinamentos da Palavra e Deus, como
mães vamos durante a vida de nossos filhos acrescentando os conhecimentos, começamos ensinando a andar, falar, comer ,
depois ajudamos com as lições da escola,
e assim a cada passo que eles dão vamos
ensinando algo novo.
.acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude , o conhecimento, e ao conhecimento,
o domínio próprio,e ao domínio próprio, a
perseverança, e a perseverança a piedade,
e à piedade, o amor fraternal, e ao amor
fraternal, a caridade.
II Pedro 01: 05 a 07
Cada degrau tem a sua dificuldade, mas
para o bem de nossa saúde espiritual, temos que subir um de cada vez, pois um
ajuda a ultrapassar o outro, não adianta
querer subir pelo elevador ou pela escada
rolante, para sermos fortes é necessário
este exercício diário.
Subamos estes degraus de joelhos,
pois a oração é a vitamina que nos fortalece a cada dia, sabendo que nosso Deus
saberá recompensar a cada um de seus
servos.

nancy@tekton.com.br - São Paulo-SP

no foi escrito,
para
que, pela
constância
e pela consolação
proveniente
das Escrituras, tenhamos esperança
–
Romanos
15:4).
Maria Genaina de Almeida
A socieRibeiro Reder (1)
dade pósmoderna “vende” a falsa idéia de que devemos ser “felizes” e “bem sucedidos” a qualquer preço. E ser feliz nessa sociedade é
sinônimo de consumo, de poder financeiro,
de status social, de prazeres desregrados,
e quando não alcançamos os padrões de
felicidade e sucesso ditados por essa sociedade nos frustramos e culpamos.
Esquecemo-nos que essa sociedade jaz no
maligno e que seus padrões e valores são
baixos demais para ser perseguidos, desejados, almejados por aqueles que foram
comprados por um tão grande preço. ( sabendo que não foi com coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados
da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com
precioso sangue, como de um cordeiro sem
defeito e sem mancha, o sangue de Cristo –
1 Pedro 1:18-19 ).
Como cristãos salvos pela fé em Jesus
Cristo vivemos nessa sociedade, mas não
pertencemos a ela (Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo –
João 17:16). Não devemos nos deixar influenciar ou nos conformar com os padrões
ditados pela sociedade pós-moderna, mas
que pela graça transformadora do Senhor
possamos influenciá-la e transformá-la. ( E
não vos conformeis a este mundo, mas
transformai-vos pela renovação da vossa
mente, para que experimenteis qual seja
a boa, agradável, e perfeita vontade de
Deus..- Romanos 12:2).

CPR-Centro de Pesquisas Religiosas, sediado no Rio de Janeiro, está
produzindo fitas com estudos, mensagens
e relatos do ex-padre católico romano, José
Barbosa de Sena Neto.
No momento há dois DVDs disponíveis:
“Confissões de um ex-padre” e “Revelações sobre o Catolicismo Romano” abordando temas
como, A Missa, O purgatório, A Transubstanciação, Maria e Abusos emocionais e psicológicos. Os pedidos podem ser feito para:
www.cpr.org.br, ou
pastorbarbosaneto@yahoo.com.br,
ou pelo telefone (85) 3226-3391.
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NOVA IGREJA
UHBREF
Neste mês de agosto acontece o Terceiro Encontro Regional de 2007 da UHBREF-União de Homens Batistas Regulares Fundamentalistas. O evento será hospedado, no dia 15 de
agosto, pela Igreja Batista do Calvário no Jardim das Imbuias,
São Paulo SP e o preletor será o Pr Manoel Messias da IBR
Nova Jerusalém. O tema desenvolvido na preleção será: “O
Diácono na Bíblia”. Maiores informações: (11) 3592-6216 com
Juvenildo O Souza ou 3694-2942 com Pr Jorge A. Gameiro.
BLOG
O Pr Daniel Rodrigo de Souza, missionário em Jaboticabal
SP está com um Blog onde informa os seus mantenedores de
modo bastante eficiente. Vale a pena dar uma olhada: http://
jaboticabalman.blogspot.com.
Seminário da AAI
Os dias 28 a 31 de agosto serão
dias de refrigério e comunhão para os
participantes do quinto seminário da
AAI-Associação de Auxílio às Igrejas.
O seminário acontece no Ilha Flat Hotel em Ilhabela SP. Maiores informações pelo e-mail: joelju@uol.com.br,
telefones (12) 3913-5358.
UHBRESP
Ainda há tempo para efetuar as inscrições para o Acampamento da UHBRESP-União de Homens Batistas Regulares
do Estado de São Paulo que acontece nos dias 24 a 26 de
agosto no MAB, em Cosmópolis-SP. Conheça o local através
do site: www.acampamento.com.br e entre em contato pelos
telefones: (11) 3714-6371 com Altamir; (11) 8142-7681 e 40447424 com Arivan e (11) 7374-5370 e 6831-4156 com Donizete.

IVANILDO TENÓRIO
O cantor Ivanildo Tenório esteve visitando diversas igrejas batistas fundamentalistas na região Nordeste do Estado de São Paulo e Sul de Minas Gerais no mês de julho
último. Os que desejarem adquirir os seus CDs poderão
entrar em contato pelos telefones (71) 3306-2621, 33200389 e 9116-1125.
GOIANIRA - GO

Pr. Geovan com Pr. Sérgio Luiz e família
No dia 30 de junho último, foi organizada a Igreja Batista
Bíblica Rocha Eterna, no bairro Vale do Pedregal, Novo
Gama-GO. A nova igreja é filha da Primeira Igreja Batista
Bíblica em Novo Gama e será liderada pelo Pr Sérgio Luiz,
casado com Cláudia Cristina com quem tem as filhas,
Clarissa e Taíssa. Essas duas igrejas, mãe e filha, resultam do trabalho missionário do Pr Geovan B. Santos.

CONGRESSO DA AMI
Enquanto o Terceiro Congresso da AMI estava acontecendo em Águas de Lindóia-SP, esta edição do Jornal de Apoio
estava na gráfica sendo impressa. Por essa razão é que estaremos publicando matéria sobre o evento na edição de setembro. Os que desejarem maiores informações sobre a missão
poderão encontrar no novo site: www.missaoami.com.br.
NOVO PASTOR

O missionário Pr. Robson Marcelo da Silva, fundador
do Templo Batista Ebenézer em Goiânia GO agora está
com dois novos trabalhos iniciados: Goianira e
Bonfinópolis, ambos nas proximidades da capital. Em
Goianira há um salão alugado (foto) e os cultos são realizados às quintas e domingos. Em Bonfinópolis são
ministrados estudos bíblicos nos lares uma vez por semana e um culto evangelístico uma vez por mês. Nos
dois novos trabalhos há pessoas convertidas e tem sido
uma benção. Contatos com o missionário pelo telefone
(62) 3206-3732.
REUNIÃO DE PASTORES

Moçambique
O Pr Odenilson S. Figueiredo e sua esposa Maria Luiza,
missionários em Moçambique estão colhendo preciosos frutos no trabalho em Maputo. Estão ajudando numa congregação em Bagamoio e descobrindo que o povo moçambicano é
aberto para o Evangelho. Em breve terá início mais uma congregação em um bairro de Maputo em cidades próximas.

A VERDADE SOBRE O CÓDIGO
L. Tarrataca
Editora Verdade Bíblica
www.verdadebiblica.net
Tudo aquilo que os cristãos crêem
tem sido questionado há vários séculos. Mas a verdade do Cristianismo continua viva e eficaz. Este livro é
um valioso instrumento na defesa da
fé cristã.

DEUS TEM O MELHOR PARA VOCÊ
Brian Warnes
Depósito Literatura Cristã
www.literaturacrista.com.br
A escolha de um cônjuge é uma decisão difícil e importante. Errar em
tal decisão é complicar a vida de
ambos. Este opúsculo será de uma
ajuda inestimável!

DISCIPLINA NA IGREJA
Jim Elliff e Daryl Wingerd
Editora Fiel
www.editorafiel.com.br
Este livro é um grande manual de
disciplina para a Igreja de hoje. Em
uma sociedade relativista, é necessário resgatar a prática bíblica
da disciplina.

HALLOWEEN
Steve Russo
Editora Vida
www.editoravida.com.br
Até cristãos estão se envolvendo com
práticas satânicas disfarçados de folclore americano. Halloween é uma festa satânica.

O PASTOR NESTES TEMPOS DIFÍCEIS
Pr. José Infante Jr
PIBB de Vitória da Conquista
Caixa Postal 20
45000-000 Vitória da Conquista BA
Este pequeno livro não tem a pretensão de ensinar os pastores. O autor
visa unicamente destacar verdades
bíblicas que servem como estímulos
aos seus colegas pastores.

No dia 16 de junho último aconteceu a ordenação pastoral do irmão Fábio Henrique Cano ao ministério pastoral. A
ordenação foi realizada na IBB Central de Pouso Alegre MG,
tendo como pregador o Pr Edivaldo Cano, pai do novo pastor.
Estiveram presentes os pastores: Benedito Juliare, Manoel
F. Cano, Fábio A de Oliveira, David Howell e Valdemir C Souza
(foto), além do pastor presbiteriano jubilado de 92 anos de
idade, Nelson de Oliveira Souza, avô do novo pastor.

BELO HORIZONTE - MG
Nos dias 7 a 11 de julho de 2008 a cidade de Belo HorizonteMG hospedará o XIX Congresso Batista Bíblico da CBBN. Nas
próximas edições estaremos divulgando maiores detalhes sobre o local do evento, custos e como se inscrever. A princípio,
maiores informações poderão ser obtidas pelo fone/fax (19) 32283576 ou pela Caixa Postal 3093 - CEP 13033-990 Campinas-SP.
CURSO ESPECIAL
O Seminário Bíblico de Evangelizações sediado na Rua
Paraíso, 1738, Bairro Paraíso, em Araçatuba-SP estará realizando o curso especial “Ferramentas para Líderes” oferecido
pela missão Asas de Socorro. O evento será realizado no período de 24 a 28 de setembro próximo das 19h às 22h. O
investimento, por pessoas será de R$25,00. Maiores informações no site: www.semibe.org, ou pelo telefone (18) 3623-6769.
JUBBESP
A Junta Batista Bíblica do Estado de São Paulo, presidida
pelo Pr. Roberto C. Brito teve sua última reunião no dia 07 de
julho na IBB Jacareí-SP. As próximas reuniões serão: Dia primeiro de setembro na IBB em Aparecida de S Manuel-SP e 10 de
novembro na PIBB em Hortolândia-SP onde será realizada a
Assembléia Anual. O Retiro de Pastores está definido para o
período de 21 a 25 de janeiro de 2008 no Hotel Morro de Santo
Agostinho em Lindóia-SP. Maiores informações pelo e-mail:
marcosigreja@uol.com.br, telefones (11) 5062-7735 e 9614-0854.

O trabalho de implantação da Igreja Bíblica em Tres Lagoas MS através do Pr Rúbens Martins continua frutificando.
No dia 14 de julho próximo passado a nova igreja hospedou
a primeira reunião de pastores. Sete pastores, além de alguns obreiros estiveram presentes (foto). No dia 9 de setembro a igreja estará comemorando aniversário.

ROCHA ETERNA
O Ministério Rocha Eterna estará
realizando nos dias 3 a 5 de setembro de 2007 o seu Terceiro Congresso Nacional. O evento terá lugar na Igreja Batista Independente
de Ribeirão Preto-SP sob a liderança do Pr. Milton José Nunes e a
hospedagem no Vancouver Hotel.
Para maiores informações: rocha
eterna@hotmail.com ou pelo telefone/fax
(16) 3979-7867.
EUA
O Pr. Moisés Junqueira e família continuam visitando igrejas nos EUA para completar o sustento que já passa de 50%
do necessário. Em outubro deverá estar aqui no Brasil com
outras cinco pessoas que ajudarão em alguns ministérios
como conferências e encontros evangelistas. Pr. Moisés tem
agendado uma Conferência para Famílias na Igreja Chinesa
Tai An e um módulo no SEBARSP.
NOVOS PASTORES
No dia 11 de agosto a Igreja Batista Nova Vida realiza o exame
de ordenação de dois novos pastores, Deonegilson Evangelista
de Santana e Harold Ralph Gilmer. A programação terá início às
15h e culto às 19h. O trabalho é dirigido pelo Pr Sean Lunday. Para
maiores informações, telefones (11) 2155-0832 e 5816-9419.
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IBIO Comemora 40 Anos
E

m 1963 chegava ao
Brasil, com sua família, o missionário estadunidense, Bobby Joe Powell. A
família permaneceu um ano
em São Paulo, capital, no
aprendizado da língua portuguesa e depois auxiliaram o
missionário Jaime William
Rose que já estava implantando a IBI em Batatais- SP.
No mês de julho de 1967
a família Powell deu início à
implantação da igreja em
Orlândia SP que foi organizada juridicamente no dia 16
de maio de 1970.
A vinda do Pr Bobby Joe
Powell para o Brasil foi providência de Deus. Ao ser chamado
para
a
obra
missionária no início da década de 1960, nenhuma missão estabelecida aceitou o
jovem Bobby Powell em seus
quadros. O motivo? Ele tinha
um tumor no cérebro que o
debilitava a olhos vistos, incapacitando-o para o trabalho missionário além de
fronteiras devido às normas
estabelecidas para os candidatos.
Identificando com clareza
o chamado divino na vida
daquele jovem e o seu desejo de ser enviado para o
Brasil, a igreja da qual ele
fazia parte organizou a South

American World Missions,
exclusivamente
para
credenciar aquele servo do
Senhor.
Foi assim que teve inicio
a história da Igreja Batista
Independente em Orlândia
SP, uma cidade enraivecida
contra o Evangelho da graça
de Deus desde o dia 8 de
novembro de 1961 quando
ali aconteceu a conversão do
ex-padre católico romano,
Aníbal Pereira Reis.
Pr Bobby Powell viveu
tempo suficiente para implantar a igreja e construir o
seu primeiro templo, sendo
recolhido à glória no dia 13
de junho de 1973, com apenas 43 anos de idade.
Durante estas quatro décadas, a Igreja teve os seguintes pastores: Pr Bobby
Joe Powell entre 1967 e
1970; Pr Manoel Domingos
Prado, 1970; Pr Bobby Joe
Powell, 1971, Obreiro João
Filipe Antonio, 1972; Pr
Phillip Ronald Allen, 1973 e
1974; Pr Daniel Douglas
Johnson, 1975; Pr Phillip
Ronald Allen, 1976; Pr Álvaro Augusto Pavan, 1977 a
1991; Pr Carlos Alberto
Moraes, 1989 a 1991 como
pastor auxiliar e 1992 a 2003
como pastor titular; Pr Lorival
Pedroso da Silva, setembro

Agradecimento
à Filha Querida
Um agradecimento da Igreja Batista Independente de
Ribeirão Preto ao Corpo de Cristo em Goiânia – TBM

André Luiz Rivoiro faz a leitura da carta no culto

O

brigada filha, pelo seu amor! Nos momentos de tribulação, quando o inimigo desejou me destruir e
interromper a obra do Senhor feita por minhas mãos, você
foi o socorro bem presente na angústia. Não me desamparou, ao contrário, demonstrando o verdadeiro amor Cristão,
socorreu-me e agora, restaurada, graças a sua ajuda, posso continuar cumprindo o ide do Senhor.
Obrigada filha, pelo seu conselho!
Por causa da aflição eu estava desnorteada, mas você
me orientou. O seu conselho foi o melhor possível, pois veio
do Senhor. A mais pura Palavra de Deus. Sua mensagem foi
clara, expositiva, apropriada para o momento, com aplicações coerentes e de acordo com a Palavra Viva.
Obrigada filha, pelo seu esforço!
Viagens longas, cansativas, frias, de Goiânia a Ribeirão,
mas você não poupou esforços, se dedicou sem reclamar.
Dei trabalho, mas você sempre fez questão de demonstrar
que era um prazer se esforçar tanto para me recuperar.
Obrigada filha, pela sua intenção!
Nos momentos difíceis que passei você foi nobre. Teve o
desejo claro, latente e evidente de me ver restaurada. Às
vezes fui dura, mas você se manteve firme em seu propósito
e não se deixou desviar por motivos fúteis.
Obrigada filha, pelo seu investimento!
Na minha enfermidade você gastou, deu-me de seus
recursos sem nada pedir em troca. Que mais dizer senão
muito obrigada, filha querida.
Agora que estou restaurada, você pode se alegrar! Você
bem cumpriu a missão que se dispôs a fazer. Com sua
ajuda posso continuar a servir, ganhar pessoas para o Senhor Jesus, enviar e sustentar missionários. Graças a você
posso continuar a fazer o que sempre juntas fizemos. Graças a você o inimigo não conseguiu me destruir.
Sinceramente, muito obrigada, minha filha querida, pois
nosso Deus te usou para me curar.
(Texto preparado e lido pelo vice-presidente da IBIRP,
André Rivoiro no culto de posse dia 14 de julho de 2007).

Filho do Pr. Bobby entrega a Bíblia do pai ao Pr. Paulo César

Pr. Bobby no início da construção da Igreja de Orlândia.

2003 a agosto de 2006; Pr
Carlos Alberto Moraes, interino de setembro de 2006 a
março de 2007; o atual pastor, Paulo César Lopes foi
empossado no dia 24 de
março de 2007.
No período entre 1989 até
hoje a igreja frutificou. Com
a ida do Pr Carlos A. Moraes
para trabalhar com o Pr Álvaro Pavan na virada de 1988
para 1989 e a conseqüente
fundação do Seminário Teológico Missionário Emaús,
hoje Seminário Batistas
Emaús, a igreja se tornou
um celeiro de obreiros. Apoiando o seminário, foram
para lá os pastores, João
Azevedo Saraiva Jr e o missionário Donald Lynn Leaf.
Na ocasião já estava iniciada a Congregação em
Morro Agudo e depois veio
São Joaquim da Barra SP,
trabalho que mais tarde passou às mãos do missionário Daniel Moore, Sales Oliveira SP, Guaíra SP,
Nuporanga SP e São José
da Bela Vista SP. No período
do pastorado do Pr Phillip R.
Allen havia nascido a Igreja
Batista Boa Vista, também
em Orlândia SP, filha da IBIO.
Nesse período, foram ordenados através da IBIO os
pastores: Ricardo de Olivei-

ra Leite, Josias Dias da Silva, Almir Nunes, Alexandre
Bezerra Dutra, Nilson Aurora
de Souza, Rogério Inácio e
Lorival Pedroso da Silva.
Há outros pastores hoje
no ministério que se converteram através da IBIO: Milton
José Nunes, Jovito Donizete
Nunes, Luis Roberto Nunes,
José Mauro Teles e também
através das Congregações
outros foram ordenados:
Manoel Aparecido de Souza,
Sidney dos Santos Lima, entre outros.
O Seminário Emaús, durante os onze anos que permaneceu como ministério
da IBIO, espalhou obreiros
para diversas regiões do Brasil e que hoje servem ao Senhor da seára.
Atualmente, almas continuam sendo salvas em
Orlândia e o trabalho que
começa a ser desenvolvido
pelo Pr Paulo César Lopes
visa dar continuidade à visão
missionária da IBIO e à implantação de novas igrejas.
A semente do evangelho,
que foi trazida pelo Pr Bobby
Joe Powell continua dando frutos. É só você visitar a cidade
de Orlândia e vai perceber que
aquele homem juntamente
com a sua esposa e filhos, foram enviados pelo Senhor.

IBIRP tem Novo Pastor
A

Igreja Batista Independente de Ribeirão
Preto-SP, fundada em agosto
de 1975 pelo missionário
estadunidense, Jaime W.
Rose está com novo pastor
desde o dia 15 de julho último.
Em fevereiro de 2007, o Pr
Terril Nathan Rose deixou o
pastorado da igreja e voltou
para os Estados Unidos. Os
seus planos como missionário da BIMI, é retornar ao Brasil no final de 2008 para trabalhar na implantação de novas igrejas. Pr. Jaime W. Rose
liderou a IBIRP desde a fundação até maio de 2001 quando tomou posse o Pr. Terrill.
Após a saída do Pr. Terril,
a direção espiritual da igreja
teve a ajuda do Pr. Rômulo
Weden Ribeiro, do Templo
Batista Maranata de Goiânia
GO que, juntamente com os
pastores Luizmar Peixoto de
Souza e Silval de Souza serviram a igreja durante os quatro meses de transição pastoral. Pr. Rômulo atuou como
pastor interino ao lado do
pastor auxiliar, Luiz Alberto
Furtado e do comitê formado
pela IBIRP para a transição.

Pastores Milton e Luiz Alberto com esposas

Pastores do TBM: Silval, Rômulo e Luizmar

O primeiro nome indicado
para assumir o pastorado da
igreja foi o Pr. Milton José
Nunes, genro do fundador. Pr.
Milton já havia deixado a liderança da IBI em Serrana SP,
fundada sob a autoridade da
IBIRP e estava decidindo os
seus rumos ministeriais. Convidado, passou pela aprovação do Conselho e em assembléia realizada no dia 8 de
julho foi eleito para o
pastorado da igreja.
O culto de posse aconteceu no dia 15 de julho de 2007
tendo como pregador, o Pr.
Carlos Alberto Moraes missionário da IBI de Orlândia SP,
atual Diretor de Missões da
AMI-Associação Missionária
Independente.
Durante o culto de posse,
o irmão André Luiz Rivoiro,
vice-presidente da igreja leu
uma carta de gratidão (quadro ao lado) endereçada ao
Templo Batista Maranata de
Goiânia GO. Abaixo, a integra
da carta que foi assinada por
diversos membros e encaminhada aos irmãos de Goiânia
logo em seguida.

A Única Igreja ?
F

oi interessante observar a surpresa dos
evangélicos liberais ecumênicos, que andam de
amores com o catolicismo romano, ao receberem o anúncio do papa Bento XVI de que
a Igreja Católica é a única.
Para os batistas fundamentalistas, no entanto não
há nada de novo nesse documento do Vaticano divulgado
no dia dez de julho último.
Sabemos que o catolicismo
não muda em sua essência
dogmática e um dos seus
principais dogmas é que a
Igreja Católica é a única e fora
dela não há salvação.
O catolicismo romano firmou-se como religião com o
Imperador Constantino em
313 quando o falido Império

Romano transformou-se na
mais política e idólatra de todas as religiões.
A partir do papado de
Inocêncio III (1198-1216) a idéia
de o catolicismo ser a única
igreja começou a tomar forma.
Durante o III Concílio de Latrão
(1215) esse dogma foi declarado e dali até hoje esse ensino faz parte da eclesiologia católico-romana. Muitos outros
concílios reafirmaram o
dogma (Florença 1438-1445),
Trento (1545-1563), além dos
papas, Pio IV, Benedito IV,
Gregório XVI, Leão XIII e Pio XI.
O Concílio Vaticano II, convocado pelo papa João XXIII
no dia 11 de outubro de 1962
e encerrado no dia 8 de dezembro de 1965 já sob o
papado de Paulo VI, interrom-

peu temporariamente a sanha católica contra os cristãos bíblicos. A ênfase passava a ser o ecumenismo, a
tentativa de cooptação dos
“protestantes” que cresciam a
olhos vistos. De hereges, os
crentes passaram a ser tratados por “irmãos separados”.
Antes de ser eleito papa, o
Cardeal Joseph Ratzinger presidiu durante 25 anos a Congregação para a Doutrina da
Fé (A Santa Inquisição). De forte liderança e inteligente, respeitou João Paulo II ao mesmo tempo em que se preparava para o que está fazendo
agora como papa Bento XVI.
Do meu ponto de vista, o
alemão Ratzinger está fazendo um grande bem para a
causa do Evangelho no mun-

do contemporâneo. A sua
ousadia em sepultar as decisões do Vaticano II recoloca
no debate religioso as diferenças entre o cristianismo
bíblico e a religião católica
facilitando a abordagem daqueles que realmente pregam o puro Evangelho.
O que torna a Igreja Católica única não é a pregação
da verdade, mas as perseguições a todos aqueles que dela
divergem até mesmo os seus
próprios dissidentes.
Para entender melhor o
que é o catolicismo romano,
vale a pena ler os livros do expadre Aníbal Pereira Reis
(edicoescristas@uol.com.br)
que muito esclarecem as
pesoas sinceras que buscam
apenas a verdade.
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Homenagem
aos meus Sogr
os1
Sogros
A

proveito o mês de
agosto (Dia dos Pais)
para homenagear os meus
sogros, casados há 40 anos.
Dois nomes, duas vidas,
duas novas criaturas, um só
casamento, uma só fé, um só
Espírito, um só amor, uma só
história...
Oswaldo – um nome masculino, forte, nome de homem.
Segundo um dicionário 2 , indica uma pessoa inabalável,
alguém disposto a dividir tudo
que conquista.
Margarida – Designação
feminina, nome de uma planta, um certo tipo de flor. Significa pérola, pessoa sensível
e sociável. Tem uma legião de
amigos, pois conhece bem a
arte de cativar.
A vida do Oswaldo era tão
sem graça, órfão de mãe, veio
para São Paulo quando tinha
17 anos. Trabalhou na
montadora Wolkswagem, década de 70. Corinthiano, sofredor, continua trabalhando;
mesmo aposentado. Esse
jardim tão solitário encontrou
a Margarida, depois nasceram as três margaridinhas:
Célia, Sandra e Selma:
A maravilhosa Graça recria
Edens do lado de cá do Paraíso e é possível encontrar
gente que anda com Deus
nesse mundo caído.
Quanta diferença entre os
dois!! O hipertenso casado
com a hipercalma. O baixinho
impaciente encontrou uma
companheira tranqüila. O baixinho falador e a baixinha bondosa.
Margarida,
uma
batalhadora... Agüentou, cuidou, apoiou por 40 anos o
Oswaldo. Ela é uma heroína...
Oswaldo, homem de bem...
Recuperado do alcoolismo há
18 anos, permaneceu leal a
esposa, dedicado às filhas,
ao lar, à igreja... um pecador
restaurado.

Durante mais de cinqüenta anos um casal permaneceu unido. Os dois tiveram
bons e maus momentos juntos. Então faleceu o marido.
Algum tempo depois a esposa também morreu. Ele estava andando distraído no céu.
Assim que a esposa o viu de
longe, abriu os braços e exclamou: Querido, meu amor!
Ele a viu e prontamente respondeu com as mãos levantadas: Calma lá! O combinado era até que a morte nos
separasse!
Brincadeiras à parte, o valor dessa celebração tem um
marco todo especial porque
estamos valorizando a essência. Há tantos compromissos,
tanta agitação, tanta demanda tanto ativismo procurando
desviar nosso verdadeiro foco!
O que tem valor? O que é essência? Essência é família,
essência é harmonia em
casa, é aprender a arte do
contentamento. É dar lugar
para Deus na vida pessoal e
na vida familiar.
Quais atitudes para fortalecer e manter a união firme como foi idealizada?
1. Reconhecer que a aliança foi feita com Deus e não
só com o cônjuge.
É raro um casamento perdurar 40 anos em nossos
dias. Aliás, três situações estão se tornando raras: primeira; um pastor permanecer na
mesma igreja até a velhice,
segunda; um (uma) jovem
preservar-se para o casamento virgem, terceira; um homem/mulher perseverar até o
final do casamento com a
mesma pessoa. Estamos
assistindo a uma cerimônia incomum - geralmente celebramos só o início da vida
conjugal. Hoje, estamos pontuando a sua manutenção.
2. Viva o compromisso de

Proteger e Promover o seu amor.
A vida é feita de pequenas
conquistas. Quem está sempre insatisfeito não sabe celebrar. Não pára para valorizar momentos assim. Viver
não é só receber, é também
dar. Se você procurar a felicidade, vai se iludir, mas se
buscar primeiro o Reino de
Deus, as outras coisas serão
acrescentadas. Se você focalizar a atenção na família, nos
amigos, nas necessidades do
outros, no trabalho e procurar
fazer o melhor, a realização vai
encontrá-lo.
3. Aprenda a dizer com freqüência: Eu te amo, eu estava errado, eu amo você.
A questão não é simplesmente passar 20, 30, 50 anos
fielmente casados. O importante é a qualidade desse
tempo. I Co 13 instrui sobre o
amor verdadeiro: tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo
suporta. A verdadeira riqueza é amar, é cuidar daqueles
que nos são tão preciosos. Na
hora do seu funeral serão os
únicos que não olharão para
o relógio impacientemente.
Conclusão: O colunista da
Veja – Stephen Kanitz – acertou quando disse que pessoas se separam, gastam dinheiro com nova mobília, novo
vestuário, nova moradia, nova
companhia. O melhor é investir tudo isso, com o
amado(a) que está do nosso
lado desde a juventude. De
fato, não precisamos de uma
reviravolta e sim casar de
novo, mas com a mesma
pessoa. Parabéns! Vocês
dois são referências para
nossas vidas! Estão reafirmando os votos feitos em
1967 e ainda nos brindaram
com essa maravilhosa festa!
Esse é um culto de adoração
que prestamos ao nosso
Deus! A Ele, a glória!!

1 O texto acima foi proferido na cerimônia realizada na Igreja
Comunidade Nova Vida – Diadema – SP, em junho de 2007.
2 Crescer em Família – 2000 nomes de meninas e meninos - Editora Globo.

edgardonato@terra.com.br - São Paulo - SP
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“Não há Progresso
Espiritual sem Amor Genuíno”
Uma reflexão em 1 Coríntios

A

MOR GENUÍNO é
aquele demonstrado
de maneira incondicional.
Você ama sem esperar nada
em troca. “AMAR significa a
busca ou procura ativa e
sacrificial do bem estar mais
elevado de outra pessoa”
(Davi Smith).
A igreja em Corinto era
jovem, enfrentava sérios problemas de carnalidade; e
apesar de ser ativa e
talentosa, não estava demonstrando amor genuíno.
Por esta razão, o apóstolo
Paulo, no capítulo 13, invalida um aparente sucesso,
advertindo-os sobre a importância do amor genuíno enquanto desenvolvem seus
dons. Agostinho ( IV século)
disse: “ Se quisermos conhecer alguém, não deveríamos
perguntar o que ele faz, mas
o que mais ama. Porque é no
amor que a pessoa demonstra seus desejos mais profundos e verdadeiros”.
Isto nos faz pensar que o
elemento principal para o progresso da vida cristã é o desenvolvimento do amor. A
manifestação do Espírito Santo na igreja gera muita atividade e talentos, que devem
ser gerenciados por um amor
genuíno que supera 3
anseios perigosos de uma
igreja:
Primeiro, O AMOR GENUÍNO SUPERA A VALORIZAÇÃO
HUMANA (vv.1-3). A capacidade lingüística é contrastada
com som oco (v.1). Ela sem
amor é vazia, sem valor. A capacidade intelectual é contrastada com inaptidão (v.2).
Ela sem amor é invalidada. A
capacidade sacrificial é contrastada com inutilidade (v.3).
Ela sem amor é improdutiva.
Paulo não despreza tais capacidades, mas simplesmen-

te dá a elas um lugar inferior
ao amor.
Gastamos nossas vidas
tentando ser alguém, ser alguma coisa, ter uma posição
de destaque na sociedade, na
família, na igreja. Mas, será
que é por estas coisas que
devemos nos gastar> De que
vale sermos excelentes líderes na igreja, se nos preocuparmos somente com nosso
trabalho, em detrimento das
pessoas> “Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo
perfeito” (Cl 3.14).
Segundo, O AMOR GENUÍNO SUPERA A VALORIZAÇÃO EGOÍSTA (vv.4-7). As características do amor verdadeiro contrastam o egoísmo
crescente no coração das
pessoas.
Há
nestes
versículos nove ingredientes
do amor (paciente, bondoso,
não inveja, não se vangloria,
não maltrata, não procura
seus interesses, não se ira
facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta).
Com estes, percebemos que:
“A mensagem de fé de um homem está na maneira como
vive sua vida, e não nas palavras que ele diz”.
Todo relacionamento envolve riscos, mas devemos
aceitar o risco; pois embora
quase todos os nossos sofrimentos tenham origem em
nossa relação com outros,
quase todas as nossas alegrias têm a mesma fonte
(Hugo Black). Alguém disse
que o único lugar fora do céu
onde você pode manter-se
perfeitamente seguro de todos os perigos e perturbações do amor é o inferno.
Amar significa a busca do
bem maior de outra pessoa.
Isto exige compromissos e

atitudes.
Terceiro, O AMOR GENUÍNO SUPERA A VALORIZAÇÃO DO TEMPO (vv.8-12). A
revelação de Deus será concluída junto com alguns
dons, mas o amor continuará (v.8). No presente a vida
do homem é limitada de conhecimento e maturidade
(vv.9-10), mas o amor é ilimitado e vence essa insuficiência. A analogia usada
(vv.11-12) prova que a maturidade é medida pelo amor.
“Tudo neste mundo passará,
mas o amor permanecerá” .
O amor é eterno. Basta ver
como ele está ligado a versos
que falam de eternidade
(p.ex.: Jo 3.16). Nossa salvação é eterna, logo, nosso
amor também deve ser. Irmãos passaremos a eternidade juntos, por isso, não
adiante alimentar mágoas,
ciúmes, invejas, etc. Não é o
tempo que cura feridas, mas
o amor demonstrado pelo
perdão.
AMOR GENUÍNO baseiase no amor de Deus, que é
incondicional. AMAR significa
buscar ativa e sacrificialmente
o bem estar mais elevado de
outra pessoa. Para isto, a verdade expressa no versículo
13 de nosso capítulo é fundamental para o crescimento espiritual de um cristão e de sua
igreja: “Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o
amor, estes três; porém o
maior destes é o amor”.
NÃO HÁ PROGRESSO
ESPIRITUAL SEM AMOR GENUÍNO. A igreja perde sua
capacidade de ser um instrumento de transformação,
quando desaprende a amar,
ou quando substitui o amor
priorizando formas secundárias de viver a vida cristã!

walacejuliare@yahoo.com.br - São José dos Campos -SP

O Sonho de Hitler: Governo Mundial
H

itler sonhava com um
governo mundial com
a Alemanha ocupando o papel central de liderança. Ele
nunca poderia prever a forma
estranha como seu sonho viria a se cumprir.
Se no passado, sob o domínio do nacional socialismo
(nazismo), a Alemanha queria um governo mundial, hoje
a Alemanha trabalha para um
governo mundial, tendo uma
posição cada vez mais influente na defesa, promoção e
implementação das políticas
da ONU. Assim, embora tudo
tenha mudado nada realmente mudou no final.
Em sua ânsia de se destacar no cenário da nova ordem internacional, a Alemanha está disposta a tudo para
agradar o governo mundial,
inclusive sacrificar os inocentes e poupar os culpados.
Como fiel discípula do sinistro “evangelho” da ONU, a Alemanha está determinada a
demonstrar bondade, miseri-

córdia e delicadeza aos piores terroristas muçulmanos
— algo bem parecido com o
que ocorre no Brasil, onde o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) impõe tratamento especial e plena impunidade para grandes assassinos e estupradores menores de idade.
Por pura coincidência, tanto a Alemanha quanto o ECA
— que são submissos à
agenda da ONU — não permitem poupar nem ter misericórdia de famílias evangélicas que ousem violar o controle do Monstro estatal sobre
as crianças e sobre a educação. A Alemanha e o ECA deixam claro que, no que se refere à educação escolar em
casa, as famílias evangélicas
e suas crianças não têm direito algum à educação e aos
valores cristãos. Onde entra
a influência da ONU, as leis
se pervertem. Os criminosos
reais ganham o direito de escaparem impunes e quem é

tratado e perseguido como se
fosse de fato criminoso são
os inocentes. É assim que
funciona a democracia da
Besta do Apocalipse.
A ONU, assim como o nazismo, o socialismo e todos os
outros sistemas ditatoriais
querem a todo custo as crianças — mais precisamente,
quer o controle total de sua
educação. Para que esse controle seja mundial, a ONU criou
a Convenção dos Direitos da
Criança, documento legal que
impõe aos países o dever de
“proteger” as crianças. E cada
vez mais se vê que essa proteção inclui protegê-las dos
valores cristãos e expô-las exclusivamente aos valores es-

tatais. No Brasil, o ECA foi criado especificamente para refletir a Convenção dos Direitos
da Criança. Assim, o governo
mundial não está presente
apenas na Alemanha; está
também no Brasil.
Como serva do governo
mundial, a Alemanha não tem
escolha a não ser impor sobre as famílias evangélicas a
nova ordem mundial. As
ações violentas e cruéis do
Estado alemão contra mais de
40 famílias evangélicas que
educam em casa são muito
mais do que um mero comportamento estatal bárbaro e
medieval. É um esforço consciente, junto com os burocratas da ONU, de estabelecer
um precedente para se proibir
a educação escolar em casa
no mundo inteiro. Com tal precedente, a violência estatal alemã contra a educação em
casa será promovida como
padrão pelas leis internacionais a serviço da ONU.
A Alemanha não só quer

ser sede da ONU, mas também quer que suas próprias
leis se inspirem nas diretrizes
do governo mundial e ajudem
a inspirar a nova ordem internacional. Grupos evangélicos
nos Estados Unidos temem
que legisladores esquerdistas e a própria ONU usem a
proibição alemã à educação
em casa como modelo para
as outras nações. A Alemanha volta a se tornar o foco de
preocupação para os cristãos
no mundo inteiro.
A educação escolar em casa
era uma ameaça ao nazismo,
porque dá aos pais a liberdade
e o controle sobre a educação,
valores e comportamento de
seus filhos. A educação escolar em casa é uma ameaça ao
socialismo, porque dá aos pais
a liberdade e o controle sobre a
educação, valores e comportamento de seus filhos. A educação escolar em casa é uma
ameaça ao governo mundial,
porque dá aos pais a liberdade
e o controle sobre a educação,

valores e comportamento de
seus filhos.
É por isso que Hitler proibiu totalmente a educação
em casa na Alemanha. É por
isso que o governo alemão até
hoje se mantém fiel a essa
proibição nazista. Nessa proibição, nazistas, socialistas e
burocratas da ONU abraçamse e apóiam-se no mesmo
objetivo de estabelecer o total
controle sobre a educação e
valores de todas as crianças.
Quem foi que disse que a
Besta do Apocalipse ainda
não apareceu?
Fonte:
www.juliosevero.com;
www.juliosevero.com.br
Nota:
[1] http://www.wnd.com/
news/
article.asp?ARTICLE_ID=54463
Para mais informações
sobre a situação
na Alemanha, visite o Blog
Escola em Casa.
[1] http://www.wnd.com/
news/
article.asp?ARTICLE_ID=54695
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Pr. Flávio Ezaledo

Por que Aconselhar?
N

ormalmente, os que fazem esta pergunta querem
argumentar que o pregar, evangelizar e o ensinar
são ministérios que já requerem muito tempo na vida de
um pastor, então, por que dedicar mais tempo ainda aconselhando?
Esta é uma boa pergunta, mas, antes de respondê-la
eu quero trabalhar na definição de Aconselhamento Bíblico, uma vez, que muitos conceitos errôneos estão incluídos dentro da palavra “Aconselhamento”.
Quando falamos de “aconselhamento” estamos falando de uma palavra que embora sendo uma, na língua Grega, é formada por duas palavras: nouqesiva (pronunciase nutecía ), ela é formada pelo substantivo grego nou’”
(pronuncia-se nus ) significando: mente , e pelo verbo
qetevw (pronuncia-se tetéo) , significando: por, colocar.
Juntando-se os dois sentidos temos: Colocar na mente.
Assim, quando falamos de ACONSELHAMENTO BÍBLICO, estamos falando de colocar as ESCRITURAS dentro
da mente de uma pessoa.
O trabalho do Conselheiro Bíblico, então, é discernir
pensamentos e/ou comportamentos que Deus quer mudar, fazendo uso EXCLUSIVAMENTE da Palavra de Deus
para mudar os pensamentos e comportamentos que desagradam a Deus, para o benefício da pessoa que está
sendo aconselhada e para a Glória de Deus. O fruto deste
trabalho chama-se ACONSELHAMENTO BÍBLICO.
Com o conceito correto do que é Aconselhamento Bíblico em mente, podemos voltar à pergunta formulada acima: Por que dedicar mais tempo ainda aconselhando?
A resposta é simples, o mesmo Senhor Jesus Cristo e
a mesma Bíblia ordena ACONSELHAR juntamente com a
pregação, juntamente com os ensinos, com as ordenanças, com o estudo pessoal da Bíblia, com a disciplina na
Igreja Local e a Comunhão. Para um bom entendimento
vejamos algumas passagens bíblicas que irão nos orientar neste sentido.
Paulo em Atos 20, principalmente nos versos de 17 a
38, falando aos líderes de Éfeso no verso 20 diz que ele
passou tempo ensinando tanto publicamente quanto de
casa em casa. No verso 21, ele, esteve em todo lugar de
Éfeso evangelizando tanto a judeus como a gregos.
No verso 31, nós lemos: “Portanto, vigiai, lembrandovos que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar (nouqetw’n) com lágrimas, a cada um”. Isto significa
que Paulo esteve advertindo, confrontando, pondo na mente as Escrituras na vida de CADA UM dos crentes de Éfeso.
Paulo não estava só pregando do Púlpito e ensinando
somente quando os crentes estavam reunidos, mas, ele
estava procurando pelas pessoas para saber sobre suas
necessidades e procurando ajudá-las a fim de que elas
se tornassem homens e mulheres que agradassem a
Deus.
Pastorear uma Igreja envolve colocar a preciosa Palavra de Deus na mente de cada crente durante cada dia da
semana e não somente aos domingos, vendo as necessidades de cada um e levando os crentes a satisfazerem
suas necessidades através da toda Suficiente Palavra de
Deus. Note que o verso 28 diz que o Espírito Santo havia
constituído Bispos em Éfeso para PASTOREAREM a Igreja de Deus a qual Ele comprou com o seu próprio sangue.
A Palavra de Deus nos mostra então, que pastorear
implica também estar envolvido no aconselhar. Vejamos
outra referência que também nos ajudará a entender Por
que Aconselhar?
Colossenses 3:16 diz: “Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e ACONSELHAI-VOS
(nouqetou’nte”) mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais,
com gratidão em vossos corações.”
Observe que este verso é um mandamento recíproco,
portanto, pelo menos, duas verdades podemos aprender
com ele. Primeira, que é UM MANDAMENTO, portanto, deve
ser obedecido sem ser questionado. Segunda, é RECÍPROCO, significa que deve ser praticado por TODOS os
crentes e não apenas pelos pastores.
Na Bíblia há mais de cem versos que se referem ao ministério recíproco e destes vinte e cinco são mandamentos.
Então meu querido pastor permita-me fazer-lhe uma
pergunta: SEUS MEMBROS ESTÃO ACONSELHANDO MUTUAMENTE?
A resposta a esta pergunta reflete se o Pastor é um
Conselheiro Bíblico que está praticando Todo o Conselho
de Deus treinando seus membros a serem conselheiros.
A implicação de Colossenses 3:16 dentro do ministério pastoral é muito importante para que os pastores possam avaliar como eles estão levando a sério o seu ministério dentro da Igreja Local.
O Alvo desta coluna é deixar você convencido que Deus
nos deu a Sua Palavra e que Ele vai adequadamente nos
equipar para toda boa obra. Que Deus tenha misericórdia
de nós!!! (Este assunto continuará no próximo número).

nfelizmente, faleceu
hoje
um
irmão.
Orlando era a expressão da
alegria, com seu jeito carioca de ser. Assim que o conheci foi amor a primeira vista. Era impossível não gostar dele. Pois bem, pensei
em reclamar do Senhor: Por
que levar os que são legais?
Por que não levar os chatos,
os arrogantes, aqueles que
mais atrapalham do que ajudam? Por que levar aqueles
que temos prazer de sua
companhia? Queremos os
alegres, os animados, os
bons sempre conosco! Mas,
desisti de reclamar.
Primeiramente, porque
de nada adiantaria, afinal o
que posso diante do Senhor? Deus como Criador e
Sustentador de nossa vida é
quem decide os tempos, a
começar pelo de nascer e de
morrer. Deus é a essência
da determinação: “Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos
isto ou aquilo” (Tiago4.15).
Em segundo lugar, porque não tenho certeza do que
seria sua vida a partir daqui.
Não sei se ele viveria tão
bem como viveu. Não sei se

sua vida continuaria sendo
uma expressão de alegria,
de contentamento, de simpatia, de saúde. Nem mesmo
sei se deixaria um testemunho tão bonito, como deixa
para todos, hoje. Como nos
ensina as Escrituras, não
sabemos o amanhã: “Vós
não sabeis o que sucederá
amanhã. Sois, apenas,
como neblina que aparece
por instante e logo se dissipa” (Tiago 4.14).
Finalmente, porque tenho
convicção de que ele está
com o Senhor. Uma coisa é
alguém partir sem o Senhor,
outra, completamente diferente, é partir com o Senhor:
“Preciosa é aos olhos do
Senhor a morte dos seus
santos” (Salmo 116.15). Disse a Nice, sua esposa, que
assim que ela me informou
da morte de seu marido,
desliguei o telefone e imaginei o irmão Orlando chegando no céu, e com aquele sorriso largo, dizendo:“É bonito
mesmo isso aqui”.
Como diz Paulo: “partir e
estar com o Senhor é incomparavelmente melhor”. E, por
quê? Porque certamente ele
tem uma noção maior do

amor de Deus: “Quem nos
separará do amor de Cristo?
Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome,
ou nudez, ou perigo, ou espada? [...] Porque estou bem
certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as
cousas do presente, nem do
porvir, nem os poderes, nem
a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do
amor de Deus, que está em
Cristo Jesus, nosso Senhor”
(Romanos 8.35-39).
A morte traz por algum
tempo separação, traz saudade; porém, não derrota
para os que estão em Cristo
Jesus, pois foi definitivamente tragada pela vitória de
Cristo na cruz, consumada
em sua ressurreição (1
Coríntios 15.54-57).
Assim, desisti de reclamar do Senhor, e decidi agradecer pelos anos bem vividos pelo irmão Orlando, pela
família bonita que o Senhor
formou a partir dele, por sua
salvação, pela lembrança de
sua alegria contagiante.
Temos um exercício a realizar, em especial a família:

Pr. Wagner Amaral Lima
Enfatizar as boas lembranças, a vida, a alegria, entendendo que agora mais do
que nunca ele vive. E lembrar
de seu desejo de ver toda a
família, unida, adorando ao
Senhor, através da igreja.
Nice, Leandro, Alex,
Cassiano, mantenham a
alegria que o Senhor os concedeu, tendo-o como exemplo. Mantenham os olhos no
Senhor, progridam em sua fé,
em sua adoração; sabendo
que é assim que vocês o verão novamente. Quando todos estivermos diante do
Senhor, numa única e eterna alegria.

Entre a Cruz e a Espada
- Mary Schultze-

V

ejamos o que a Constituição Européia oferece de bom
ao cidadão europeu:
01. - Ela tem 182 páginas e cada palavra tem de ser obedecida literalmente.
02. - É constituída de 25 países e terá em breve mais três:
Bulgária, Croácia e Romênia, países católicos (atrasados
como quase todo país católico), os quais o Vaticano (criador
da UE) impôs à mesma.
03. - Para que haja qualquer modificação na Constituição
da UE torna-se necessária uma completa unanimidade de
todos os países que a compõem... E se o Vaticano não quiser,
quem poderá ir contra este?
04. - A Constituição tem duração indefinida e se sobrepõe
a todos os países membros.
05. - Uma das palavras que mais aparece na Constituição
é “Banco”, ali presente nada menos de 176 vezes, enquanto a
palavra “Concorrência” aparece 174 vezes; “Mercado ”, 78 vezes; “Progresso”, 3 vezes; “serviço público”, 01 vez e a palavra
“Fraternidade” , nem uma só vez...
06. - A Constituição não oferece garantia ou direito algum
ao cidadão, nos seguintes itens:
Direito ao trabalho; direito ao rendimento familiar; direito a
um salário mínimo; direito a qualquer reforma; direito a um
alojamento decente.
07. - O serviço público tende a ser privatizado. (Isso é típico
do Vaticano, que vai colocando tudo sob suas garras, através
dos seus laranjas).
08. - A política militar da UE está subordinada à OTAN.
09. - Nenhum pais da UE pode propor lei alguma, nem
mesmo o Parlamento Europeu , mas somente a Comissão
Européia e o Conselho de Ministros.
10- A prioridade máxima da UE é o combate à inflação.
11- O Banco Central Europeu (que rege a UE) é totalmente

independente e soberano em suas decisões.
12- No caso de uma guerra, os países membros evitarão,
antes de tudo, que o mercado seja perturbado. Isso quer dizer
que o dinheiro vem muito antes do direito do cidadão ou de
qualquer noção de patriotismo.
13- Se os países quiserem desfazer a UE, será que haverá
uma possibilidade de conseguirem esse intento?
A resposta é NÃO. Ela vai existir definitivamente (até ser
destruída pelo Senhor, conforme Apocalipse 18), pois está
embasada no Tratado de Nice.
Essas informações foram recebidas de um brasileiro residente na UE, o qual diz estar entre a cruz e a espada: ficar na
UE e enfrentar a via crucis de uma vida sem Deus e sem esperança... Ou voltar para o Brasil e enfrentar a espada dos traficantes, cujo modelo tem sido o próprio Parlamento Brasileiro!
Como podemos ver, a União Européia é a Besta sobre a
qual a Mulher (Igreja de Roma) está definitivamente montada,
para perseguir, matar e destruir os filhos, os amigos e os inimigos, pois dali sairá o Anticristo, “o homem do pecado, o filho
da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se
chama Deus, ou se adora; de sorte que se assentará, como
Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus” (2
Tessalonicenses 2:3-4).
Conforme Apocalipse 18:11-13, todos os outros países são
aqueles que, na hora de sua destruição, “sobre ela choram e
lamentam... Porque ninguém mais compra as suas mercadorias: Mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e
de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de
escarlata; e toda a madeira odorífera, e todo o vaso de marfim,
e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro,
e de mármore; E canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho,
e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas; e cavalos,
e carros, e corpos e almas de homens”. (Grifo nosso).
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Adoração Verdadeira

Seja Repórter do J.A.
O

O

período de 1 a 5 de
outubro de 2007 serão dias de bênçãos para os
irmãos de diversos estados
brasileiros que estarão em
Águas de Lindóia-SP para a
23ª Conferência Fiel para
Pastores e Líderes.
Tedd Tripp, Bob Dickie,
Hermisten Maia, Franklin
Ferreira, Adauto Lourenço e
Marjorie Tripp serão os instrumentos do Senhor para
canalizar as bênçãos celestiais.
O Hotel Monte Real

Resort, juntamente com os
hotéis Glória, Panorama,
Fredy e Bela Vista hospedarão aqueles que ali chegarão para aprenderem sob o
tema geral, “Adoração Verdadeira”.
Para que os pais tenham
tranqüilidade, haverá uma
equipe ministerial especializada no ministério infantojuvenil (4 a 15 anos) com atividades separadas durante
as pregações.
Além das pregações, dos
reencontros e da boa comu-

Foto de arquivo J.A.

nhão entre os irmãos, os participantes terão acesso a livros de diversas editoras
com descontos de até 50%.
Há diversas opções para
hospedagem. Se você ainda
não se inscreveu, entre em
contato com a irmã Marilene
(foto) pelos seguintes endereços: marilene@editora
fiel.com.br, telefone (12)
3936-2529, Caixa Postal
1601-CEP 12.230-990 - São
José dos Campos SP.
Visite o site:
www.editorafiel.com.br.

Para que seja dado crédito ao
“repórter”, é necessário que o
participante envie o nome
completo, o RG, o nome da
igreja da qual é membro e o
nome do seu pastor.
As fotos deverão ter boa
resolução para impressão.
Não pode ser foto de celular.
Ao enviar as fotos, as mesmas não poderão estar em
arquivo do Word. Os textos
deverão estar digitados em
corpo 12, espaço um com o
máximo de meia folha A-4.
Qualquer dúvida entre em
contato com o J.A. por e-mail
ou pelo telefone (16) 37610749, Pr Carlos A. Moraes.

IBE Tatuapé,
7º Aniversário.

Mais um Pastor Ordenado
N

o dia 21 de julho último, a Igreja Batista
Independente de Altinópolis
SP, sob a liderança do Pr
José Ênio Darini realizou
a ordenação pastoral do
irmão Júlio César da Silva. O exame doutrinário
foi realizado no mesmo
dia, logo após a reunião
de pastores e obreiros, a
partir das 14h30. O culto
de ordenação teve início
às 19h.
Júlio César é formado pelo
Instituto Batista Ebenézer de
Pr. Júlio César e Georgina.
Ribeirão Preto SP e está, Foto maior, Pr. José Enio à frente
desde 2006, dirigindo a ConO Concílio Examinatório
gregação Batista na cidade convocado pela igreja de
de Guardinha-MG, ministério Altinópolis contou com a
da IBI de Altinópolis SP. Ca- p r e s e n ç a d o s p a s t o r e s :
sado há sete meses com E u r í p e d e s P. M o r a i s , d e
Ana Georgina Bueno Silva, São Simão SP, Robert L.
Júlio César mudou-se para Smith, de Araraquara SP,
Guardinha logo após o casa- M a u r o R é g i s S i l v a , d e
mento.
Batatais SP, Alexandre José

Jornal de Apoio está
abrindo a oportunidade para que todos os seus
leitores possam contribuir
com pequenas reportagens
sobre os trabalhos realizados na própria igreja e região. Pode ser trabalho com
crianças, jovens, senhoras,
homens, retiros, conferências e outros eventos.
Os que desejarem colaborar deverão enviar fotos e
texto para o e-mail: jornalde
apoio@yahoo.com.br e os
mesmo serão selecionados
para publicação. A direção do
J.A. deverá ter liberdade para
fazer as devidas correções.

A

Igreja Batista Esperança em Tatuapé,
São Paulo-SP sob a liderança do P r. Alceu Olímpio
Ferreira estará comemorando o sétimo aniversário de
fundação realizando uma série de conferências nos dias
13 e 14 de outubro de 2007.
O preletor será o Pr.
Carlos Alberto Moraes, missionário que trabalha como
Pr. Alceu Olímpio
Diretor de Missões da AMIAssociação Missionária Independente.
A IBE em Tatuapé é de fácil localização: Praça Coronel
Sandoval de Figueiredo, 41, próximo ao Metrô e Shopping
Tatuapé: Para contatos, telefone (11) 2295-4405.

Bênçãos no Sul
de Oliveira, de Serrana SP,
Jader Saraiva Neto, de São
Sebastião do Paraíso MG,
Paulo Castelan, de Franca
SP, Mário Baio, de Cajuru
SP, Márcio B. Santos Trindade, de Sales Oliveira SP,
José Pelegrino Amaro e
José Ênio Darini, de

A l t i n ó p o l i s S P, D a n i e l
Rodrigo, de Jaboticabal SP,
Sidnei dos Santos Lima, de
Orlândia SP, além dos missionários João Henrique e
Maurício, da Missão Rocha
Eterna de Ribeirão Preto SP
e o obreiro Émerson de
Orlândia SP.

Portal: Teologia em Módulos
A

os sábados (12 encontros anuais) na Igreja Batista
Horto do Ypê localizada no bairro do Campo Limpo –
SP você tem uma ótima oportunidade para aperfeiçoar o
seu conhecimento bíblico num curso que atende àqueles
que gostariam de fazer um seminário, mas estão impossibilitados durante a semana.
Ao final o aluno recebe um diploma de Licenciatura Breve em Teologia pelo SEBARSP (Seminário Batista Regular
de São Paulo). Os professores são altamente qualificados
vindo do próprio SEBARSP, Palavra da Vida ente outros;
Tudo isso por apenas R$60,00 por mês!

Próximas Matérias e Datas:
04/08; 18/08 e 15/09/07
Ética Cristã – Prof. Fernando Souza.
Hermenêutica I – Prof. Pedro Evaristo.
Gestão Pessoal – Prof. Paulo Ortis.
E.B.D. (Escola Bíblica Dominical) – Prof. Hélder Cardim.
PROMOÇÃO! QUALQUER PESSOA ENVOLVIDA NA LIDERANÇA DO MINISTÉRIO DE EBD (PROFESSORES, COORDENADORES, ETC) TERÁ 40% DE DESCONTO NESTA MATÉRIA.
INCREVA-SE: 5816-8189 / 9540-8000 / prohorto@hotmail.com

A

Primeira Igreja Batista Bíblica de Gravataí-RS localizada na Morada do Vale III está contando as bênçãos. No dia 23 de junho último os irmãos comemoraram
dois anos no seu novo local de culto sob a liderança do Pr.
Arlindo Torres Inchauspe. Outra benção foi a chegada do
filho do Pr. Arlindo, Pr. José Arlindo Inchauspe que se mudou
com sua família para Gravataí para cooperar com o trabalho.
A igreja conta com 25 membros adultos e 45 crianças e
adolescentes nos trabalhos infantis da EBD divididos em
faixas etárias. O trabalho tem o apoio de uma Kombi para
transportar crianças dos bairros mais carentes.
Para contatos, telefone (51) 3497-3403, Rua Lisboa, 461CEP 94090-710 - Gravataí-RS.

Faça Contato
com Missionários
S

e você quer receber maiores informações
sobre o trabalho
m issionár io de
implantação de novas igrejas, entre em
contato com a AMI-Associação Missionária Independente.
Você pode solicitar endereços dos missionários, para
entrar em contato, visitar os campos de trabalho, manter
correspondência e assumir compromisso de orar pelos que
estão na linha de frente da implantação de novas igrejas.
A AMI já colocou no ar o seu novo site totalmente
reestruturado e o seu escritório em São Bernardo do Campo SP está com novo telefone. Para falar com a secretária
da missão use o telefone (11) 4121-5939 ou o e-mail:
missaoami@uol.com.br.
Acesse o site: www.missaoami.com.br
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