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O Terceiro Congresso da AMI
Foi um Congresso Abençoado
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P r. Osmar Vandete de
Freitas, Presidente da CBBN
Participantes do congresso da AMI
ela terceira vez nos últimos quatro anos a AMI-Associação Missionária
Independente realizou o Congresso Missionário Batista Fundamentalista nesta nova fase da missão. Anteriormente realizavam-se conferências
missionárias anuais em igrejas. Agora os congressos são a cada dois anos.
O primeiro, em 2003, aconteceu em Salvador BA e os dois últimos, em 2005 e
2007 em Águas de Lindóia SP no Hotel Majestic.
Pela avaliação dos organizadores o evento alcançou seus objetivos, o que sinaliza para a continuidade da fórmula, mesmo sabendo que sempre haverá espaço para
adequar o formato às necessidades tanto da missão quanto dos congressistas.

Igreja
Grávida

P

Página 6

Auditório

A representatividade das igrejas melhorou em relação ao congresso
de 2005 e alguns pastores colaboraram dando sugestões que serão
estudadas com vistas a 2009. Nem todos os missionários da AMI puderam estar presentes, mas a maioria teve a oportunidade de prestar contas principalmente aos pastores das igrejas apoiadoras que se fizeram
presentes ao evento. (Leia mais na página 6)

Igreja Realiza Passeio em Protesto Contra Violência
E

m Mossoró RN, a Igreja Batista Regular
da Fé liderada pelo Pr. Rinaldo Bezerra
a Silva (foto) realizou no mês de agosto último
a série de conferências que acontece todos
os anos.
Desta feita, a liderança da igreja decidiu
realizar, paralelo à conferência, um passeio
contra a violência. Autoridades locais foram convidadas e compareceram para
prestigiar a manifestação pacífica da
igreja e os resultados foram surpreendentes.
A Igreja Batista Regular da Fé
tem conseguido alcançar a cidade de Mossoró-RN através
da implantação de diversas
congregações e desenvolvimento de multi-ministérios.
Veja a matéria na página 3

Criança
(Des) Esperança

Missões e
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“Não fale demais! Os crentes que estão amadurecendo
não só respeitam o silêncio de Deus, como também
permanecem em silêncio”.
(Charles Swindoll).

Missões e Consumismo
R

ecentemente fiz uma consulta informal sobre
consumismo. Fiquei na porta de dois supermercados, um dia em cada um na semana de pagamento das maiores empresas da minha cidade. Entrevistei cem pessoas que saiam com suas compras pedindo para que respondessem apenas uma pergunta:
“Você comprou algum item que não estava planejado
em suas compras?”.
O resultado não me surpreendeu, pois era o que eu
imaginava. Noventa e tres por cento das pessoas consultadas responderam afirmativamente. Mais ainda, a
maioria afirmou que não foi apenas um, mas vários
itens a mais. Pelas expressões fisionômicas dos 7%
que negaram ter comprado algum item não programado não pareciam estar dizendo a verdade.
O que ocorre é que boa parte das compras que fazemos resulta de impulsos dos desejos e não da necessidade real. Colaboram para que esses impulsos cresçam cada vez mais, uma agressiva estratégia de
marketing que vai desde a forma de exposição dos produtos nas prateleiras das lojas, até às sofisticadas
mensagens veiculadas nas mídias escrita, falada e televisada, sem contar as formas subliminares que nem
percebemos.
Nasci na metade do século passado quando se
inaugurava a era do consumismo. Faço parte da última
geração em que as pessoas, principalmente as mulheres, se contentavam em exibir as pequenas heranças deixadas pelos pais e que já tinham feito parte da
vida dos seus avós: peças de porcelana, toalhas bordados, cristais e móveis, entre outros. A geração das
minhas filhas já não valoriza tanto tais “tesouros”.
Os últimos sessenta anos sofreram uma transformação jamais vista em tão curto espaço de tempo em
toda a história da humanidade, pois consumir deixou

APRENDENDO COM MÚSICA
O pastor e músico André de Oliveira tem se especializado na arte de combater os erros doutrinários e
as seitas através das letras de suas músicas. Não se
trata de música para o culto, mas de música para o
ensino e até para diversão, uma vez que as suas composições são satíricas e muito engraçadas. Para os
que não se escandalizam facilmente vale a pena dar
uma espiada. Peça informações pelo telefone (31)
9629-7763. Se preferir, entre em contato com o ministério do Centro de Pesquisas Religiosas:
www.cpr.org.br.

de ser privilégio e passou a ser direito. O próprio Código
de Defesa do Consumidor nos leva a crer que consumir
passa a ser uma obrigação social.
Os bens são cada vez mais descartáveis o que nos
afeta sensivelmente como seres humanos. Mais do que
nunca hoje em dia as aparências realmente enganam,
pois as pessoas são artificiais. Ao invés de terem suas
vidas construídas de dentro para fora, são forçadas a
manter as aparências. Para alguns, até a espiritualidade
de uma pessoa é avaliada pela aparência.
O grande prejuízo para a Igreja de Cristo é que essa
ideologia do consumismo está enfraquecendo a visão
de Reino de Deus que deveria predominar na vida do
crente. A teologia tem sido afetada pela ideologia
consumista da prosperidade. A força da ideologia
consumista é tão grande a ponto de alguns analistas
acreditarem que foi ela que provocou a queda do socialismo soviético, do muro de Berlim e agora está fazendo
ruir a gigantesca muralha cultural da China.
O que nos preocupa são as estimativas recentes que
dão conta de que o crescimento numérico das igrejas
evangélicas aqui no Brasil não tem resultado em proporcional crescimento dos investimentos na obra
missionária. Percebe-se, na verdade, um retrocesso financeiro em missões.
Não é difícil detectarmos onde está o problema: A
propaganda e o marketing que estimulam o consumo
estão vencendo os apelos sobre dízimos e ofertas alçadas ao Senhor. Os expositores dos pontos de vendas
nos supermercados e shoppings falam mais alto do que
os “campos brancos para a ceifa”. Os compromissos
com os dízimos e as ofertas missionárias saem do topo
do orçamento mensal e passam a povoar as “despesas
diversas e ocasionais”.
Que o senhor tenha misericórdia de nós!

IGREJAS ARRECADAM R$5,1 BILHÕES POR ANO
Se você leu o editorial acima vai parecer que este tópico
contraria o raciocínio de que tem diminuído os investimentos missionários das igrejas nos últimos anos. É que uma
estimativa da FGV - Fundação Getúlio Vargas, mostra que
os brasileiros doam cerca de 5,1 bilhões por ano. A estimativa feita pelo economista Marcelo Néri, porém leva em conta todos os tipos de doações, incluindo dízimos e contribuições para entidades como orfanatos, por exemplo. Mas as
melhores estimativas dão conta de que a média de doação
por evangélico não passa de R$16,62%. Isto significa que
nem mesmo dizimista a maioria é.

Ponto de Vista

Pr. Rômulo Weden Ribeiro

Sem Padrão, Sem Referência
A

era de Laodicéia está conseguindo quebrar as
barreiras diferenciais entre a Igreja de Jesus
Cristo e o mundo de Satanás. A Igreja nasceu para ser
diferente: a luz do mundo e o sal da terra, mas ao longo
dos anos e, principalmente, nos últimos tempos, o
mundanismo tem atacado o povo de Deus sem nenhum precedente igual na história da Igreja. O
Evangelista João Wesley, que viveu no século XVIII, já
previa a infiltração do secularismo na liturgia da igreja
e no padrão de conduta dos filhos de Deus. Embora a
Igreja sempre tenha sido atraída pelos valores deste
mundo, ela nunca, em sua existência, cedeu tanto ao
liberalismo como nos dias de hoje. Algumas igrejas
estão comprometendo princípios bíblicos a fim de evitar desgastes e conflitos de idéias. Porém, não só as
doutrinas, mas princípios de conduta cristã também
precisam ser preservados quando são claros e objetivos na Palavra de Deus.
No passado mais remoto, os crentes eram reconhecidos pela maneira evangélica de seu vestuário.
Um crente, homem ou mulher, podia ser reconhecido à
distância através de sua aparência pessoal. Hoje em
dia, principalmente as mulheres, estão se vestindo de
sensualidade, revelando partes íntimas do corpo, com
roupas curtas, apertadas, decotadas e muitas vezes
masculinizadas. A julgar pela aparência, jamais seriam reconhecidas como crentes. Para quem acha que
aparência não é importante, tente explicar os títulos conferidos aos discípulos de Cristo de “luz do mundo” e
“sal da terra”. Infelizmente, a questão de modéstia tem
caído nas garras do relativismo humano, dependendo do grau de pudor de cada pessoa; porém, um estudo analítico e imparcial de Primeira Timóteo 2:9-10
mostrará que a vestimenta, principalmente feminina,

é um imperativo para o testemunho cristão. Em qualquer lugar, o crente deve se vestir com recato espiritual,
sobretudo na casa de Deus conforme o contexto de Primeira Timóteo 3:15. Impor este ou aquele modelo de roupa é relativo ao local e, principalmente, à atividade sendo
exercida. No entanto, enfatizar a modéstia, o pudor e a honestidade de nossas roupas é fundamentalmente bíblico.
Também, a fim de agradar ao mundo e à própria carne, crentes estão abrindo mão da música sacra por um
tipo de música sem padrão. Este problema seria facilmente resolvido se líderes evangélicos entendessem
que a igreja não canta para o mundo (homens), mas
para Deus. Em alguns aspectos, a música é subjetiva,
sim, mas o volume, a repetição e o ritmo são elementos
básicos que diferenciam a música divina da música humana. Quando o Novo Testamento fala sobre os cânticos
para Deus, faz questão de adjetivá-los para que a igreja
não entoe outro tipo de canção: “Falando entre vós em
salmos, e hinos, e cânticos espirituais [se são espirituais, logo não podem ser carnais ou naturais]; cantando
e salmodiando ao Senhor no vosso coração ” (Efésios
5:19). A regra mais simples e bíblica é cantar hinos que
alimentam a alma e o espírito, rejeitando aqueles que
alimentam o corpo. Ninguém precisa ser músico catedrático para distinguir entre hinos carnais e espirituais.
Há quem diga que doutrinas são mais importantes
que padrões. Mas há quem acredite, como nós, que tanto um como outro foram dados para o bem da Igreja e,
principalmente, para a glória de Deus. Doutrinas nos
diferenciam de seitas, mas padrões nos diferenciam do
mundo: “Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele ”
(I João 2:15). Uma igreja sem padrão pode perder a sua
referência e consequentemente a sua influência.

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

“Um homem cínico é aquele que sabe o preço de todas
as coisas e ignora o valor de uma só”.
(Oscar Wilde).
“Se você quiser civilizar um homem, comece pela avó dele”.
(Victor Hugo).
“O orgulho escondido sob a máscara de humildade é o pior dos
males”. (Marco Aurélio).
“A inveja é uma porta aberta para a amargura”.
(Willian Hazit).
“Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há
ninguém que explique e ninguém que não entenda”.
(Cecília Meireles).
“A leitura é para a inteligência, o que o exercício é para o corpo”.
(Richard Steele).
“Nunca trace um plano sem procurar a orientação Divina;
nunca alcance um triunfo sem louvar a Deus”.
John N. Derby).
“A preguiça anda tão devagar que a miséria facilmente a alcança”.
(Benjamim Franklin).
“Pessimista é o sujeito que usa cinto e suspensório”
(Claire Jordan)

Hitler e Europa
“Gostei das duas assustadoras matérias publicadas na edição 177 do
J.A.: ‘O sonho de Hitler: Governo Mundial’ e ‘Entre a Cruz e a Espada’.
Maranata!”.
(M.S.P. - São Paulo SP).
Mudanças
“Uma das vantagens de ser leitor do J.A. é que ficamos por dentro da
movimentação dos pastores nas igrejas, bem como das mudanças e
novidades no meio batista fundamentalista”.
(P.S.C. - Belo Horizonte MG).
Eventos
“Gosto de anotar todos os eventos que são divulgados no J.A. Se pudesse iria a todos, mas como não posso, faço deles motivo das minhas
orações para que o Senhor abençõe os que vão”.
(M.G. - Fortaleza CE).
Melhorando
“Tenho percebido que além de continuar com a publicação de bons
artigos dos colunistas fixos e dos articulistas esporádicos, o J.A. está
melhorando também na forma e no conteúdo das notícias”.
(M.V.S. – Curitiba PR).
Homenagens e História
“De parabéns a direção do J.A. pela publicação de homenagens como
aquela para o Pr Bobby Powell fundador da IBI de Orlândia SP no J.A.
177. São essas homenagens que nos fazem ver que estamos escrevendo uma bela história dos batistas fundamentalistas aqui no Brasil”.
(H.R.C. – São Paulo SP).

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

EXPEDIENTE

BATISTAS INDEPENDENTES, BÍBLICOS E REGULARES
Matrícula nº 4 - Livro B-2 - Fls 1 v, 2
Todos os articulistas e colaboradores são voluntários, sem qualquer
vínculo de trabalho. Artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores.

EDITOR: PR. CARLOS ALBERTO MORAES - MTb 35.664
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Nova Igreja
A

Ora direis...
ouvir histórias
“Fareis saber a vossos filhos...” Josué 4:22

O

Senhor orienta Josué para instruir Israel a contar
a seus filhos no futuro o que significavam as 12
pedras levantadas do meio do Jordão. Era naquele momento que os pais deviam contar aos filhos as obras
maravilhosas que o Senhor realizara no meio do seu povo
para que todos os povos da terra conhecessem a força
da mão do Senhor e para que temessem ao Senhor nosso Deus.
Estas histórias incríveis deveriam passar de pai para
filho como memorial de tão grandiosa obra.
Quando eu nasci meu pai já tinha 42 anos de idade e
minha mãe 33, mas eu hoje conheço cada detalhe da
história deles, cuidadosamente narrada a cada entardecer
ao redor da mesa de jantar. Era como se eu tivesse feito
parte destes anos anteriores ao meu nascimento, pois
cada momento da história de lutas e vitórias por eles
alcançadas nos foi relatado dia a dia.
O Senhor espera que nossos filhos conheçam as suas
obras através de nós também. Como tem sido difícil para
os jovens de hoje se assentarem para ouvir as pérolas
vividas pelos pais nos anos de vida cristã.( se é que os
pais têm estas experiências para contar) Muitos deles
não sabem sequer por quais obstáculos os pais passaram para chegar até aqui e muitos deles não saberão
contar a história da família a seus filhos mais tarde. A
herança histórica vai morrer.
Eles precisam saber os milagres que o Senhor Deus
realizou, as vitórias que nos deu. Eles precisam deitar
sua cabeça no nosso colo e apreciar o processo de aprendizagem da escola do Senhor ouvindo as histórias de
ontem para que possam celebrar as preciosas promessas da Sua Palavra cumpridas na vida daqueles que os
precederam na jornada cristã.
“Nossos pais nos tem contado...” Salmos 44:1. Nossos filhos poderão dizer isso mais tarde? Ou estivemos
ocupados demais para construir com eles a herança espiritual que vamos deixar quando partirmos.? É nosso
dever assegurar o alicerce que erguemos para a vida de
nossos filhos com a convicção de que o Senhor Deus é
poderoso para dar-lhes conquistas e Seu braço forte para
que possam dar glórias a Deus junto conosco.
Eu sou uma fã ardorosa dos contadores de histórias.
Creio que é a maneira mais fácil de memorizar os fatos.
Eu mesma tenho tentado, ao longo dos anos, aperfeiçoar essa técnica. “Uma figura vale mais que mil palavras.”
As histórias não atingem só as mentes, mas também os
corações. Imagens permanecem quando já nos esquecemos de todo o resto e aprofundam nosso entendimento dos fatos. O Senhor Jesus as usava paras exemplificar
e tornar mais fácil a compreensão dos ensinos que ministrava. Mas não há melhor contador de histórias do que
aquele que vivenciou o fato- testemunha ocular – que viu
e ouviu.
Que o Senhor nos permita e nos dê o privilégio de
contar a nossos familiares as maravilhas que o Senhor
Jesus tem feito em nossa vida e nas vidas dos que nos
cercam, aproveitando cada oportunidade com sabedoria.
Não podemos correr o risco de ter de reconhecer
como aquele jornalista (não me recordo o nome), cuja
profissão exige que seja um exímio narrador de fatos,
que não achou tempo para narrar aos filhos as verdades e os valores mais importantes e que ao fazer sua
declaração de Imposto de Renda percebeu que os inúmeros bens elencados não compensavam a ausência dos únicos bens que realmente valeriam a pena
ter conservado – seus filhos. A lista de dependentes
ficou vazia depois que teve de deletar o filho, morto
por overdose de droga e a filha que se perdera na
prostituição.
Pense nisso!!!

Igreja
Batista
Memorial em Cornélio Procópio PR teve início no
dia 27 de maio de 2007 através de cultos nos lares, liderados pelos irmãos Benjamin Paul Leaf e Evandro
Bragalda Nogueira. Na ocasião já havia o aval do Pr
Donald Lynn Leaf que tinha
decidido retornar ao Brasil
como missionário para estabelecer a igreja em
Cornélio Procópio PR.
Nos dias 28 e 29 de julho
último, aconteceram os cultos de inauguração do salão
alugado no centro da cidade,
na sobreloja do Unibanco.
No sábado pregou o Pr
Nilton Osmar Malves de São
Paulo SP e no domingo o Pr
Cláudio Drosten de Atibaia
S P. Ambos estão dando
apoio à nova igreja, até à
chegada do Pr Donald Leaf
que deverá acontecer em janeiro de 2008.
Em meio a essas definições sobre a implantação da
igreja em Cornélio Procópio,
o missionário da BBN, naquela cidade desde agosto
de 2001, Benjamin Paul Leaf,

juntamente com
sua
esposa
Luciana Lílian
Moraes Leaf decidiram dedicarse ao ministério
de implantação
de igrejas no
Brasil.
Depois de alguns meses de
orações, conversas e decisões
optaram por ingressar em uma
missão dos EUA
onde levantarão
o sustento para Benjamin, Luciana, Melissa, Glauciane, Evandro, Ana Beatriz, Pedro,
Lenir, Abelísia, Pr. Nilton, Maria, Pr. Cláudio, Manoel e Manoel
voltar ao Brasil.
Benjamin é
um dos cinco filhos do casal Lílian Moraes, primogênita dezembro de 2002, são
Donald e Linda Leaf que tra- de tres filhas do Pr Carlos membros da Igreja Batista
balharam como missionários Alberto Moraes. No dia se- Independente de Orlândia
no Brasil entre 1972 e 1998 e guinte foram para os EUA SP liderada pelo Pr Paulo
agora em janeiro de 2008 es- onde permaneceram quase César Lopes.
tarão retornando. Brasileiro dez meses.
Nos EUA são membros
de Manaus AM, nascido em
De volta ao Brasil, lecio- da Victory Baptist Church em
1972, Benjamin estudou na nou inglês até que no dia 23 Weatherford Texas, liderada
faculdade Pensacola Chris- de agosto de 2001 iniciou pelo Pr Charles Wetherbee.
tian College, Flórida EUA de seu ministério junto à BBN Benjamin permanecerá na
1991 a 1997 onde se formou em Cornélio Procópio PR.
BBN até o final de setembro e
em Teologia.
Aqui no Brasil, Benjamin em outubro deverá viajar com
No dia 27 de setembro de e Luciana que tem uma filha, a família para os EUA para um
1997 casou-se com Luciana Melissa, nascida no dia 6 de período de dois a três anos.

Nova Vida Ordena Pastores
O

rganizada no dia 17
de novembro de
1987, a Igreja Batista Nova
Vida em Caraguatatuba SP
completará este ano seu vigésimo aniversário. O trabalho foi implantado pelo missionário estadunidense Jay
Ross.
Atualmente a Nova Vida
está em boa fase de crescimento e conta com tres pastores: Epitácio Barros, desde 1997, Alex Hensley, missionário estadunidense que
foi convidado em 2004 para
atuar na área de evangelismo e Walmir Hensley
Quaresma que foi ordenado
ao ministério no dia 17 de
fevereiro de 2007 e tem sob
sua responsabilidade as
congregações locais da igreja: Morro do Algodão, Olaria,
Barranco Alto, Ipiranga,
Pelequê-Mirin e em breve
outra em Massa-guaçu.

A l ém
desse
crescente ministério local, há duas
outras congregações fora de Caraguatatuba: uma em
Natividade da Serra com o Pr Jorge
Cândido dos Santos (ordenado dia
17 de fevereiro de
2007) e outra em
Salesópolis com o Pr Luis
dos Santos.
No plano missionário a
igreja participa do sustento
de cinco projetos missionários: Sérgio Balbo em Gália
S P, Celso de Souza em
Ervália MG, Moisés de Oli no
Rio Negro AM, Raúl Brazão
no Rio Negro AM e Edson
Monteiro em Foz do Iguaçu
PR.
Para esse ministério
crescente a igreja mantém
um instituto bíblico, o CETEV,

Liderança da Igreja Batista Nova Vida

que funciona no prédio da
igreja treinando obreiros.
OS DOIS NOVOS
PASTORES
No dia 17 de fevereiro de
2007 a Igreja Batista Nova
Vida convocou um concílio
de pastores para examinar e
ordenar os dois novos pastores que atuam através dos
seus ministérios: Wal mi r
Hensley Quaresma, formado pelo Seminário Emaús e
Jorge Candido dos Santos,

formado pelo CETEV.
O examinador foi o Pr Gilberto Stéfano da Igreja Batista de Marília, o pregador foi
o Pr José Benedito Viana da
Igreja Batista em Vila São
José, São Paulo SP. Os demais componentes do concílio foram os pastores
Epitácio
Barros,
Alex
Hensley, Luis dos Santos e
os diáconos P.J. Thompson.
Tony Thompson, Barry
Robinson, Don Zimmerman
e Okie Smith.

Igreja Realiza Passeio em
Protesto Contra Violência
Robson Carvalho

A

Igreja Batista Regular da Fé, liderada
pelo Pr. Rinaldo B. da Silva
em Mossoró RN, realizou no
dia 26 de agosto de 2007 um
passeio motociclístico, na
cidade de Mossoró. O passeio faz parte do enceramento da conferência do
mês de agosto, que são realizadas pela igreja anualmente.
Levantando a bandeira da
paz contra a violência, o pas-

seio teve início às 08h, saindo da frente da Igreja Batista
Regular da Fé e seguindo
para os bairros, Centro, Alto
da Conceição, Inocoop, Planalto 13 de Maio, Liberdade,
Costa e Silva e Vingt Rosado.
A conferência em favor
da paz contra a violência,
teve início no primeiro final
de semana de agosto, com
a participação de especialistas nas áreas ligadas dire-

tamente com a problemática da violência. Participaram o promotor de justiça
Dr. Armando Lúcio, a Vice
Prefeita e Presidenta do
Conselho de Entorpecentes
Dra. Cláudia Regina, e o
delegado de policia civil, Dr.
Cleiton Pinho, além dos
pastores Manoel França,
Alex Gadelha, José Gildo. O
enceramento ficou a cargo
do Pr. Mauro Silva, de Fortaleza CE.

Para o pastor Rinaldo
Bezerra da Igreja Batista Regular da fé, a conferencia foi
além do esperado, pela participação maciça e o
engajamento dos ministérios em realizar um mês de
programação. Além de mostrar para a população que a
igreja está atenta aos problemas que assolam a nossa sociedade, o evento abriu
portas para o trabalho de
evangelização.
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Cuiabá MT
A Igreja Batista Fundamental de Cuiabá
liderada pelo Pr Lorival Pedroso da Silva comemorou 22 anos realizando uma série de
conferências no período de 31 de agosto a 2
de setembro. O pregador foi o Pr Jefferson,
da Igreja Batista Maranata de Nobres MT. O
Pr Lorival está pastoreando a IBF há nove
meses e tem relatado grandes bênçãos, principalmente na freqüência aos cultos que
cresceu cerca de 150%. Para contatos com
o Pr Lorival o e-mail: prlorival@ibest.com.br.
Novo Endereço

O missionário Odair Alves de Souza implantando uma igreja em Várzea Grande MT,
realizou mais um batismo no dia 12 de agosto
envolvendo oito novos irmãos: Elivan, Edílson,
Flaviomar, Bianca, Andressa, Jane, Fabielly e
Janaína. Comunicamos aqui o seu e-mail:
prodair@hotmail.com e o novo endereço para
correspondência: Caixa Postal 8021 Ag. Aeroporto - CEP 78.110-973 Várzea Grande MT.

Homens
A IBR do Grajaú sob a liderança do Pr
Adroaldo R de Souza está realizando neste mês de setembro, nos dias 6 a 8 as
conferências para homens “Recuperando a Hombridade”. O preletor é o Pr Domingo Laureano Quispe (peruano),
comissionado pela “Rede de Homens
Cristãos” desde 2001. Como diretor do
Centro de Especialização Ministerial, já
estabeleceu o ministério de homens em
11 estados do Peru em mais de cem igrejas, além de atuar no Equador, Bolívia,
Chile e agora aqui no Brasil. Maiores informações (11) 5528-5479.
Pr Eduardo Cook
Recentemente o missionário estadunidense Eduardo Cook que está trabalhando
na implantação de uma igreja em Rio Verde GO, passou por uma delicada cirurgia
no coração em Goiânia GO. Algumas complicações iniciais que afetaram o pulmão o
deixaram na UTI por um tempo maior do
que o esperado. No dia 15 de agosto ele
teve alta e está em recuperação. Em Rio
Verde há um grupo de aproximadamente 20
pessoas se reunindo nesse novo trabalho
e o Pr Vanderley Borges, missionário do
TBE de Goiânia através da AMI, em fase de
levantamento de sustento, pretende ajudar
o trabalho nessa fase de recuperação do
Pr Eduardo. Informações pelo e-mail:
prvanderley@batistasiao.org.

“Uma Igreja Espiritual
Edifica-se Pelo Dom
da Palavra Compreendida”
(Uma reflexão em 1 Coríntios)

C

onta-se a história de um missionário que chegou a uma tribo e tão
logo se tornou amigo dos índios. Uns 30
anos depois, foi convidado à cabana do
cacique para ver o mais estranho dos bichos que eles haviam encontrado: um relógio de pulso.
Se você não sabe para que serve uma
coisa, não tem como utilizá-la ou, bem provavelmente, vai utilizá-la de maneira errada. Isso vale tanto para um alfinete quanto
para um computador de última geração. Vale
também para os dons espirituais. Uma igreja que não sabe qual a função dos dons vai
envolver-se em sérias complicações, quer
pelo uso que deles fará, quer pelo fato de
deixá-los na prateleira, o que equivale a
enterrá-los.
Havendo tratado da variedade de dons
na igreja (cap. 12), o apóstolo Paulo prosseguiu mostrando que o amor é preeminente, acima de tudo mais (cap. 13). Agora
está em condições de tratar especificamente da questão de “línguas” (cap. 14).
O assunto central de 1 Coríntios 14 não
é o dom de línguas, mas a edificação da
igreja. Por seis vezes, o termo ocorre se
referindo ao propósito dos dons, que é a
edificação. A questão discutida não é se o
dom de línguas é bom ou ruim, mas sim,
se ele edifica ou não a igreja.
A compreensão desse tema exige algumas considerações quanto ao processo do
uso correto dos dons na edificação da igreja:
Primeira, O MELHOR MEIO DE EDIFICAR
UMA IGREJA ESPIRITUAL ESTÁ EM DAR A
ELA UMA MENSAGEM INTELIGÍVEL (1-5). O
melhor dom usado para edificar a igreja é a
profecia, porque ela edifica, encoraja e consola. Ao comparar os dons de profecias com
línguas vemos que: a) profecias edificam a
igreja, línguas edifica somente quem fala
(5); b) profecias são inteligíveis a quem fala
e ouve, línguas na maioria das vezes não é
entendida nem por quem a fala (6-12); c)
línguas foi um dom necessário na autenticação da mensagem do Evangelho, sinal

IAME
Conheça o ministério do orfanato IAME - Instituto Agrícola
do Menor em Dourados MS. Fundado no dia 16 de maio de 1980,
está sob os cuidados da Igreja
Batista Central de Dourados MS
e tem uma diretoria administrativa. Para obter maiores informações, entre em contato com o irmão Israel (foto) pelo e-mail:
iameddos@hotmail.com, telefone (67) 8119-9901 ou pela
Caixa Postal 651 - CEP 79.804970 Dourados MS.

necessário devido à imaturidade, sinal para
incrédulos (23-25).
Segunda, O MELHOR MEIO DE EDIFICAR
UMA IGREJA ESPIRITUAL HOJE ESTÁ EM
DAR A ELA UMA COMPREENSÃO SOBRE A
NÃO NECESSIDADE DO DOM DE LÍNGUAS.
A igreja atual não precisa mais do dom de
línguas: a), pois foi um dom temporário.
Ele foi um sinal para judeus (v.21); um sinal para descrentes (v.22). Por que eles
precisavam de um sinal dessa natureza?
Porque as Escrituras ainda estavam sendo escritas, e Deus queria provar sua Magnitude sobre a revelação; b) porque temos
o Cânon das Escrituras completo [profecia suficiente. Chamamos “profecia” a Bíblia, porque era este seu significado no primeiro século, e foi isto que ela se tornou
ao ser completado – Ap. 22.18-19]; c) porque seguimos o exemplo do próprio apóstolo Paulo (vv. 18-19), que preferiu falar de
maneira que todos compreendessem; d)
porque prezamos pela boa ordem no culto.
Terceira, O MELHOR MEIO DE EDIFICAR
UMA IGREJA ESPIRITUAL HOJE ESTÁ EM
ENSINÁ-LA A SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DE
DEUS. a) A profecia, como Palavra de Deus
edifica, e ao ser lida e entendida promoverá crescimento espiritual para uma igreja;
b) ela encoraja, ou seja, fortalece a fé dos
salvos por meio do ensino cristão; c) ela
consola, isto é, apóia alguém que esteja
sofrendo uma dor de morte.
Querido leitor, sei que este capítulo da Bíblia causa muita polêmica, mas diante do
espaço que tenho disponível, quero que atente para o valor principal dessa revelação:
“Deus quer edificar sua igreja!”, e o uso correto dos dons, quando qualificados por ordem
de importância, favorecerá este objetivo.
Lembre-se: A Palavra de Deus conforta
e consola quando se torna clara para aqueles que a lêem. Esta é uma propriedade do
dom de profecia e não de línguas.
Na próxima edição falaremos sobre a
edificação por meio do culto.

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

EBF

O missionário Rogério L. da Silva com a esposa Fábia Lorena e o filho Rogê, estão
animados com o trabalho em Santarém PA. No mês de julho conseguiram realizar duas
EBFs alcançando um total de 130 crianças. Algumas destas crianças foram salvas.
Missões
A Igreja Batista em D. Pedro, Manaus AM, liderada pelo Pr João Azevedo Saraiva Jr
realizou suas conferências missionárias nos dias 27 a 29 de julho último. A igreja está em
fase de construção do seu novo templo sem desistir do sustento da obra missionária.
Dispensações
No último dia 9 de agosto aconteceu o encerramento do “Estudo
das Dispensações” (Mordomia das
Épocas) ministrado pelo Pr Ricardo
M. de Brito no Templo Batista em V.
S. José. Com uma carga horária de
39 horas, o curso teve início no dia 3
de agosto de 2006 com aulas às
quintas-feiras. Doze irmãos concluíram o curso, sendo dois homens e
dez mulheres. A cerimônia foi realizada durante o culto do dia 19 de
agosto.
Da esquerda para a direita: Rose, Débora, Milena, Adriana, Marta, Neuza, Adelmo, Lindalva,
Rita, Matilde e João, além da irmã Helena que não está na foto.

Nordeste Mineiro
O Pr Omar Abdalla, juntamente com sua
esposa Rute e os filhos Daniel e Jônatas
participaram ativamente do Projeto IDE, no
Vale do Jequitinhonha alcançando cinco cidades: Rubelita, São João do Paraíso,
Taiobeiras, Curral de Dentro e Fruta do Leite, todas no Nordeste de Minas Gerais. Foram 191 pessoas participando do projeto de
evangelização e ação social. Almas foram
salvas e muitos participantes voluntários
voltaram desafiados para suas respectivas
congregações. Do projeto desenvolvido no
período de 19 a 29 de julho de 2007, participaram também as missionárias Matilde O.
da Silva e Myrian Arndt.
Ponta Porã MS
Na edição anterior deste jornal aconteceu um equívoco ao noticiarmos o trabalho
do missionário Ricardo de Oliveira Leite que
atua em Ponta Porã e Campo Grande MS. O
salão alugado foi na cidade de Campo Grande e não em Ponta Porã. Inclusive, para o
mês de outubro está programado para Campo Grande, o Primeiro Congresso Jovem Batista Fundamentalista do MS.
Luana & Hudson
Dia 25 agosto último, aconteceu o enlace
matrimonial do jovem casal, Luana e Hudson.

A cerimônia foi realizada pelo pai da noiva, Pr
Amílcar Bragança de Vasconcelos na Igreja
Batista Central de Dourados MS.
Mudanças no SEBABI
O Pr Delcir do
Couto (foto) pediu
desligamento de
suas atividades junto ao SEBABI - Seminário Batista Bíblico em Pouso Alegre MG e está
pastoreando a Igreja Batista de Vila
Flórida
em
Guarulhos SP. Em seu lugar no seminário,
assumiu o Pr Fábio Cano, filho do Pr Edvaldo
Cano.
Contatos
com
o
SEBABI:
sebabi@tcnet.com.br, Caixa Postal 101 CEP 37.550-000 Pouso Alegre MG.
Vida Cristã em Ação
A Igreja Batista Boas Novas de Sales Oliveira SP, liderada pelo Pr. Márcio Barroso dos
Santos realizou uma série de conferências
nos dias 24 a 26 de agosto último sob o
tema: ‘Vida Cristã em Ação’. O preletor usado por Deus para abençoar a igreja foi o
pastor Jaiderson, um dos diretores do Seminário Maranata de Marilândia do Sul PR.
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XIX Congresso Batista Bíblico
A

Comunhão Batista
Bíblica Nacional já
definiu o período de 7 a 11
de julho de 2008 para a realização do seu XIX Congresso que acontecerá em Belo
Horizonte MG (foto).
O tema e os preletores
serão divulgados brevemente, mas o local de hospedagem já está definido.
Será no SESC Venda Nova
que fica a 17 km do centro
comercial da capital, próximo à Lagoa da Pampulha.
A hospedagem será em
suítes, chalés e apartamentos. O local possui
ampla área verde e de lazer
com campos de futebol,
quadras, ginásio poli-esportivo, parque infantil,
lago, salão de jogos, biblioteca, parque aquático,
toboágua e muito mais que
será divulgado posteriormente.
No momento é importante que os interessados comecem a se inscrever para
facilitar a forma de pagamento. O custo total por pessoa
a partir de 11 anos será de

Criança
(Des) Esperança
H

R$250,00. as vagas são limitadas e só estarão garantidas mediante inscrição
acompanhada de cópia do
depósito da primeira parce-

la de R$20,00.
Os depósito deverão ser
feitos no Banco do Brasil,
Agência 0929-6, CC 5811-4
em nome da Comunhão Ba-

tista Bíblica Nacional e comunicados para o fone/fax (19)
3228-3576 ou Caixa Postal
3093 – CEP 13.033-990 Campinas SP.

Retiro dos Pastores
A

cidade de Lindóia foi o local
escolhido pela Junta Batista
Bíblica do Estado de São Paulo para
a realização do Retiro Anual dos Pastores e Obreiros.
O encontro acontecerá nos dias 21
a 25 de janeiro de 2008 no Hotel Morro de Santo Agostinho, em Lindóia SP.
As inscrições já estão abertas e o
custo será de R$180,00 por pessoas, parcelados até a data do evento.
Para conhecer melhor o hotel, consulte o site: w w w . m o r r o d e s t o
agostinho.com.br. Para maiores informações entre em contato com o Pr
Marcos Antonio da Silva, Rua Eugênio Falk, 396 - Jardim Providência
CEP 04.292-110 São Paulo SP, e-mail:
marcosigreja@uol.com.br, telefones
(11) 5062-7735 e 9614-0854.
Vista parcial do Hotel

Sete anos
Dias 13 (19h) e 14 (16h e 18h) de outubro a Igreja Batista
Esperança em Tatuapé liderada pelo Pr Alceu Olímpio
Ferreira estará comemorando o sétimo aniversário de fundação com a realização de três cultos especiais tendo como
preletor o Pr. Carlos Alberto Moraes, missionário e Diretor
de Missões da AMI. A IBET localiza-se na Praça Cel. Sandoval
de Figueiredo, 41, Tatuapé, próximo ao Metrô e Shopping
Tatuapé. Para contatos, telefone (11) 2295-4405.

Milena & Rodrigo
As famílias Corrêa e Passaglia estarão em festa no dia 6
de outubro com a realização do enlace matrimonial dos seus
filhos Milena e Rodrigo. A cerimônia acontecerá às vinte
horas na Igreja Batista Boas Novas em Sales Oliveira SP,
sob a liderança do Pr Márcio Barroso dos Santos.
25 anos

á muitos anos a Rede Globo faz uma
campanha de arrecadação financeira para ajudar
as crianças pobres e carentes do Brasil. O que não dá
para entender é porque a emissora passa o ano inteiro,
trazendo ao ar programações que são verdadeiras agressões aos menores e agora se apresenta como “protetora”.
O alvo dos empresários da mídia é a geração de lucros. A televisão brasileira de um modo geral, não visa o
aperfeiçoamento intelectual do povo, mas a deseducação.
As novelas estão aí corrompendo as famílias. Certos
pseudo-heróis efervescem: Faustão, Gugu, Luciana
Gimenez, Datena, Pânico, Xuxa, Big Brother, Ratinho, Malhação e outros. A partir daí pode-se ter uma idéia dos
efeitos negativos da TV: Inibe a criatividade, favorece a
obesidade, a desagregação familiar, incita a violência, a
libido e o consumismo.
Infelizmente há cristãos tendo mais “comunhão” com
os “irmãos” William Boone, Galvão Bueno, Hebe, Tony Ramos, Malu Mader e outros do que com aqueles que realmente edificam e aperfeiçoam as nossas vidas.
A T V diz permanecei em mim. A internet diz:
Permanecei em mim. O Cartão de Crédito diz: permanecei
em mim. O analgésico diz: permanecei em mim. Esses
vínculos precisam ser enfraquecidos e subordinados a
um compromisso maior. Jesus disse: Permanecei em mim
e eu permanecerei em vós.
É claro que desfrutamos de muita coisa legal, pois a
tecnologia facilita a vida. Por outro lado, essa era imagética
está anestesiando a nossa juventude. É comum perceber
alunos que não sabem ler, não sabem escrever, não sabem argumentar e estão estraçalhando a nossa Língua
Portuguesa. Certamente há muita deficiência no Ensino
Público, mas longas horas no vídeo game, no computador, e na televisão vão emburrecendo a nossa gente.
Segundo a professora Bárbara Wilson da Universidade da Califórnia (UCSB): Conseguimos provar algo que
as Emissoras de Televisão sempre tentaram negar – Crianças e Adolescentes imitam fortemente os maus comportamentos que assistem na televisão. Revista Veja – 14/
02/96.
Há mais de 2000 anos atrás, Jesus viu a verdadeira
Esperança das crianças: Deixai vir a mim as crianças e
não as impeçais, porque das tais é o Reino de Deus.
A igreja precisa despertar para alcançar essa geração!!
Pai! Mãe! A C O R D E M! Parem com a indiferença!
Deixem de ser omissos e dialoguem com os seus filhos,
ensinem a busca da excelência, tomem cuidado com a
vídeo-locadora. Façam alguma coisa! Andem de bicicleta, vão a um parque, brinquem com jogos de mesa, contem histórias, cantem juntos, leiam a Bíblia na sala de
estar, visitem alguém, adquiram bons livros infantis, passeiem com a sua família e pelo amor de Deus não desperdicem tanto tempo na TV!
Como pais, podemos nos enganar. Imaginamos que
simplesmente levar os filhos à igreja, estarão dentro de
uma bolha antibacteriana e protegidos dos ataques do
mundanismo. Cuidado! Precisamos dialogar, conversar,
criar anticorpos, participar do dia a dia das nossas crianças e jovens.
A criança precisa ser restaurada como um todo. Como
a igreja pode fazer a sua parte? Criar escolas, creches,
casas de recuperação, fornecer professores treinados
para Escolas Públicas e aulas de reforço, conscientizar
os pais, incentivar adoções, sustentar missionários e
manter uma Escola Bíblica dominical bem equipada.
Não adianta a Rede Globo camuflar o mal que faz,
tampouco a Igreja está isenta de críticas por aquilo que
não faz. Você é a Igreja!

Pr. Augusto com a esposa Malvina e os filhos Moisés e Rute

A Primeira Igreja Batista Regular no Embu em São Paulo,
capital, liderada pelo Pr Augusto de Oliveira Santos estará
comemorando seu 25° aniversário de organização realizando uma série de conferências nos dias 12 a 14 de outubro de
2007. O preletor será o missionário David Huffman, que está
trabalhando em equipe com o missionário Nathan Fray implantando uma igreja em Jardim Mirna, São Paulo-SP.
Reuniões de pastores
No dia primeiro de setembro aconteceu a penúltima reunião da JUBBESP deste ano. Devido a uma cirurgia do Pr
Estanislau, a reunião foi transferida de Aparecida de São
Manuel para São Paulo, na Primeira Igreja Batista Bíblica
em Vila Natal, liderada pelo Pr Mário José da Silva. A última
reunião de 2007 acontecerá na Primeira Igreja Batista Bíblica em Hortolândia SP, ocasião em que será realizada a assembléia anual da JUBBESP.

edgardonato@terra.com.br - São Paulo - SP
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Um Congresso Abençoado
A

Pr. Rômulo traduzindo o Pr. Ed Sears

A Minha Igreja
Está Grávida!
A

minha Igreja está completando 29 anos em outubro próximo, e, finalmente está grávida. Sim, grávida de uma igreja-filha, que tem seu “nascimento” previsto
para este mês de setembro. Desde que cheguei à Igreja,
como Pastor, tenho estabelecido o alvo de implantar novas igrejas na região, com base em nossa igreja. Desde
então, a igreja tem sido ensinada e desafiada a andar
nesta direção. Assim, o processo de gestação já tem cerca de 3 anos, e, finalmente, dará à luz nos próximos dias.
Pena que demorou tanto tempo para ficar grávida!
A nova igreja será iniciada num bairro chamado Vila
Pires, na cidade vizinha de Santo André, cerca de 30 minutos distante de nossa igreja que está no bairro de
Jordanópolis, em São Bernardo do Campo, ambas as cidades do grande ABC, região metropolitana de São Paulo.
Esta igreja nasce com a parceria de outro missionário
americano, Jonathan Mathews, que tem o mesmo alvo para
a região. Ele ajudará com os primeiros recursos para a
implantação da igreja, e nossa igreja ajudará com os recursos humanos. Montamos uma equipe de trabalho ministerial, tendo como Coordenador o Pr. Maurício, Pastor
Assistente de nossa Igreja, o qual guiará os esforços de
nossos obreiros para a realização do projeto. Contaremos
também com o apoio de alunos de nosso Seminário
(Emaús), os quais terão ali uma oportunidade acompanhada para o desenvolvimento ministerial.
Na verdade, toda esta história apenas reflete as nossas intenções de procriar como igreja, de buscar meios
para que novas igrejas sejam implantadas em nossa gigantesca região metropolitana, não obstante às muitas
denominações que proliferam a cada dia.
Há poucos dias, eu pregava em minha igreja sobre
visão espiritual, enfatizada repetidamente nas páginas da
Bíblia, como no caso da mulher de Suném (2Re.4:8-11),
em Paulo (At.16:9-10), em Neemias (Ne.2:17-18), e
enfocado por Jesus várias vezes (Mt.9:36-38; Jo.4:35-36).
Em todos estes casos, há o despertamento através da
visão espiritual, levando a decisões importantes.
O Senhor espera que vejamos, primeiramente, a necessidade: miséria espiritual, falta de obreiros, falta de
recursos, falta de apoio, etc. E, ao ver a necessidade, que
vejamos também as possibilidades: pessoas podem contribuir, igrejas podem se unir, obreiros podem ser treinados, vidas podem ser transformadas, igrejas podem ser
estabelecidas, podem..., podem..., podem... Mas, além de
ver a necessidade e discutir e apresentar as possibilidades que podem ser feitas, o Senhor deseja que vejamos
nisto tudo uma oportunidade: eu posso contribuir mais,
minha igreja pode apoiar mais, eu posso começar a orar
hoje, eu posso começar a ser treinado imediatamente,
para que eu adore melhor ao Senhor e compartilhe no
futuro dos galardões recebidos por aqueles que estiverem me representando na frente missionária.
A visão espiritual correta traz discernimento espiritual.
Aquilo que vemos influencia a nossa maneira de agir e
reagir. Se seus olhos espirituais e os de sua igreja não
estiverem abertos e voltados para alcançar o mundo para
Cristo, então todo o corpo (seu e da igreja) está em trevas
(Mt.6:22-23).
Desejo alargar a minha própria visão espiritual para
influenciar a minha igreja a também ver o mesmo. Com os
anos, gostaria de ver minha igreja grávida várias vezes,
gerando igrejas-filhas e enviando mais missionários. A
minha igreja está grávida... e a sua?

s expectativas de
bênçãos do congresso missionário da AMI realizado no período de
31 de julho a tres
de agosto último
em Águas de
Lindóia SP, foram
superadas. O número de pastores
e líderes entre os
participantes cresceu em relação ao
congresso
de
2005. A representa-tividade das
igrejas mantedoras dos missionários foi excelente.
Mesmo a inesperada ausência do Pr.Bradley Price que
teve problemas de última hora
com o seu visto de viagem, e
a mudança do auditório que
havia sido reservado pelo hotel não impediram que os corações fossem alcançados
pelas pregações e pelos estudos.
As mensagens do culto da
noite proferidas pelo Pr. Ed
Sears desafiaram os presentes a um maior envolvimento
com a obra missionária. Pr.
Sears se mostrou muito amigável com os líderes brasileiros e pretende investir ainda
mais no trabalho missionário
em nosso país apoiando missionários estadunidenses
que queiram vir para o Brasil.
Os seminários matutinos
criaram oportunidades de esclarecimento para diversos
assuntos relevantes para as
igrejas locais e os campos

Missionários da AMI presentes no congresso

missionários, principalmente
os temas mais técnicos que
dificilmente são abordados
no contexto das nossas igrejas locais.
Nem todos os missionários da AMI puderam estar presentes. Os que compareceram fizeram novos contatos,
agendaram igrejas e certamente colherão preciosos frutos de apoio e parcerias para
seus projetos de implantação
de novas igrejas. Através dos
seus stands apresentaram
seus trabalhos e durante as
reuniões no auditório o Diretor de Missões, Pr. Carlos A.
Moraes apresentou um breve
resumo de cada projeto.
Duas importantes reuniões, uma do Conselho da AMI
e dos missionários, foram realizadas durante o evento,
além de diversas outras reuniões agendadas pelos próprios missionários que precisavam de orientações específicas.

Na reunião do Conselho
foram apresentadas e aprovadas as contas do período,
novos conselheiros foram admitidos, e elegeu-se a Diretoria para os próximos dois
anos, ficando assim composta: Presidente, Pr. Antonio
Majela Pupin, Diretor Administrativo, Pr. Roberto Castilho de
Brito e Diretor de Missões, Pr.
Carlos Alberto Moraes
Dois novos projetos foram apresentados, sendo
que um já foi aprovado e o
outro depende de decisões
pessoais do missionário interessado. No total, a missão tem agora 21 projetos
sendo que dois deles são
conveniados: O trabalho de
evangelização aos judeus
pelo Pr. Alexandre Bezerra
Dutra da AIMI – Associação
Internacional de Missões
aos Israelitas (Amigos de
Sião) e o Orfanato IAME –
Institutos Agrícola do Menor,
em Dourados MS.

Diretoria e Conselho da AMI

O NOVO CONSELHO DA AMI
Tres novos pastores foram
admitidos no Conselho da
Associação Missionária Independente: João Camargo de
Vasconcelos Filho da Igreja
Batista Bíblica em Barretos
SP, Mário José da Silva da
Igreja Batista Bíblica de Vila
Natal em São Paulo SP, Milton
Calazans da Igreja Batista
Regular no Jardim Ângela em
São Paulo SP.
Além destes novos nomes,
a AMI mantém os seguintes
pastores em seu Conselho:
Antonio Majela Pupin, Carlos
Alberto Moraes, Amílcar
Bragança Vasconcelos, Edgar
Donato, Severino Monteiro,
Paulo Castelan, Roberto C.
Brito e Terrill Nathan Rose,
totalizando 11 conselheiros.
Foi desligado do Conselho o
Pr. João Azevedo Saraiva Jr, de
Manaus AM que devido à distância tem tido dificuldade de
participar das reuniões do
mesmo nos últimos anos. A
principal função do Conselho
é eleger a Diretoria entre os
próprios conselheiros a cada
dois anos, com exceção do
Diretor de Missões que é missionário de tempo integral e
permanece no cargo enquanto bem servir aos interesses
da missão.
O escritório administrativo
continua em São Bernardo do
Campo SP, pois a secretaria
continuará sob os cuidados
da irmã Cristina Pupin. O endereço postal e na internet
continuam os mesmos, mas
o telefone mudou para (11)
4121-5939. Outra novidade
que foi apresentado durante
o congresso foi o novo site da
missão que mesmo redesenhado continua com o mesmo endereço: www.missao
ami.com.br.

14º Encontro de Mulheres
N

a tarde de 25 de Agosto de 2007, vimos com
alegria chegarem de vários
bairros de São Paulo, e das
cidades de São Bernardo do
Campo, Santo André, Guarulhos, Campinas e Hortolândia mulheres que deixaram seus afazeres para dedicarem tempo para em comunhão agradecer a Deus, louvar e ouvir de sua Palavra.
Mais de 150 mulheres (na
foto) lotaram o templo da Igreja Batista Bíblia em Vila
Brasilina, trazendo de suas
igrejas o carinho e o amor.
Tivemos o privilégio de ouvir
os cânticos especiais trazidos
pelas irmãs de Vila Rosa e
também de Vila Remo. A igreja de Santo André nos alegrou
com mais de 30 senhoras de
sua igreja juntamente com a
congregação de Alzira Franco.

As irmãs Renny Snare e
Rosiris responsáveis pela revista Missão Mulher também
estiveram conosco, falando
desta revista feminina que
tem se preocupado em trazer
boa leitura para as mulheres
cristãs.
Os cânticos, as orações,
as dinâmicas em todos estes
momentos Deus falou aos
corações, e principalmente
quando a irmã Gildete Malves
da Igreja Batista Bíblica Nova
Jerusalém trouxe a palestra
sobre o tema do encontro, nos
lembrando da necessidade
de sermos servas que frutifiquem, e que estes frutos sejam verdadeiros e que assim
abençoem a vida dos que nos
cercam, frutos perfumados
que falem do amor de Cristo.
A nossa palavra é de agradecimento, a Deus pelo privi-

légio e a liberdade que temos
de servi-lo. As irmãs da igreja
local que trabalharam com
amor no preparo de cada detalhe desde a ornamentação
do templo, o saboroso lanche
servido ao final, ao cuidado na
recepção de cada pessoa
presente.

Agradecemos ao Pastor
Daniel Silva, que nos deu total apoio e que ao final da reunião trouxe sua palavra de incentivo a cada mulher presente, finalizando a reunião com
uma oração de gratidão a
Deus.
Nancy Felix Fragoso
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Missão Possível 2 Uberaba Tem Novo Pastor
A

O

ministério PEPE –
“Por Ele e Para
Ele” realizou um excelente
trabalho em Itapecerica da
Serra SP no período de 7 a
22 de julho de 2007
evangelizando desde crianças até adultos.
Sob a coordenação do
Pr Timothy Moody o Missão
Possível 2 somou muitas
bênçãos tendo envolvido
50 jovens de diversas igrejas de São Paulo. O Missão Possível 2 beneficiou
a congregação da IBR do
Horto do Ypê em Itapecerica da Serra. Antes
desse trabalho de impacto a congregação
contava com 6 crianças, 7 jovens e 28 adultos. Um mês após o trabalho, são 40 crianças, 24 jovens e 36 adultos freqüentando os
cultos e sendo discipulados.
Durante os 15 dias de execução do projeto, o evangelho foi levado a muitos lares.
Foram 209 famílias visitadas nos bairros
São Marcos e Engenho. Dentre estas, 55
pessoas reconheceram que precisavam
abandonar os seus pecados e oraram tomando uma decisão de discipulado.

Equipe com a congregação
Além do evangelismo nos lares, outras
atividades foram realizadas através do esporte onde 30 jovens oraram entregando
suas vidas a Jesus. Mais de duzentas crianças foram alcançadas por trabalhos especiais e pelo menos 26 delas entenderam o
evangelho e foram alcançadas.
Certamente há muitos outros resultados
não quantificáveis que glorificam o nome do
Senhor, principalmente na vida daqueles 50
voluntários que investiram do seu tempo,
dinheiro e entusiasmo para que o Missão
Possível 2 acontecesse.

A Igreja de Cristo
O

conceito sobre Igreja emitido, recentemente, pelo Papa Joseph
Ratzinger, de certa forma,
veio preocupar alguns setores evangélicos nos últimos
dias. Tal conceito romanista
não é nada novo, mas é uma
reafirmação daquilo que
pensa a Igreja de Roma
sempre pensou com relação
a Igreja. Nada mais que
isso. Nós, crentes em Jesus,
não devemos ficar preocupados com o que pensa o chefe da Igreja de Roma, porque
ele apenas faz realçar a
hegemonia romanista exacerbada. Não desconheçamos isso. Os ecumenistas
é que devem ficar preocupados, pelo fato de a Igreja de
Roma ter mostrado às claras o seu rosto, os quais ao
longo dos anos ‘fingiam’
nada saber sobre isso...
Para nós, o que importa
é o que as Sagradas Escrituras nos diz ser a Igreja de
Cristo. Mas, o que é uma Igreja de Cristo? Nunca é demais considerar-se esta
questão, porque é grande
demais a confusão que por
aí se faz a respeito do que
seja a Igreja de Cristo, sua
constituição, sua verdadeira
missão.
A Igreja é uma instituição
composta de pessoas humanas, mas é divina em sua
origem e nos seus propósitos. Foi o próprio Senhor Jesus quem a instituiu, e Ele
mesmo é o seu cabeça e
sustentador. O diálogo estabelecido entre Jesus e
Pedro, registrado em Mateus
16.13-18, ensina-nos que o
Senhor Jesus é o instituidor
da Sua Igreja. E ela não surgiu ao acaso, mas como resultado de Seu planejamento e determinação. A Igreja
pertence Jesus. Não pode
confundir-se com grupos
políticos ou de outras naturezas e finalidades. Pertencendo a Ele, sua natureza e
finalidade tem que se identificar com a obra que Ele veio
realizar, a saber, a salvação
dos pecadores. A vitória da
Igreja contra Satanás está
assegurada. A base sobre a
qual se assenta a Igreja é o

próprio Jesus, e não Pedro.
A Igreja seria derrotada, se
tivesse como pedra fundamental qualquer homem.
Paulo em Efésios 2.19-21
nos esclarece isso de maneira magistral, afirmando
que Jesus é “a pedra angular” , para ser “santuário dedicado ao Senhor”.
O ensino do Novo Testamento é que uma Igreja é
uma congregação, um ajuntamento de pessoas salvas
por Jesus, batizadas, organizadas, doutrinadas e ajustadas para promover o Reino de Deus. É uma agência
do Reino de Deus. É uma
congregação de crentes
batizados em Jesus Cristo,
unidos por crerem no que Ele
diz e comprometidos a fazerem o que Ele mandou, os
quais se associam uns aos
outros, formando um corpo,
sob orientação do Espírito
Santo, para promover o reino de Deus. Em Atos 2.41 ficamos sabendo que é condição indispensável para
uma pessoa agregar-se à
Igreja, o batismo.
A palavra Igreja –
ekklesia - que se deriva de
ek, “para fora” , e de kaleo
“chamar”, chamados para
fora, o uso, e não a derivação, lhe determina o sentido. “Assembléia” é a melhor
tradução., a qual é muito usada no Novo Testamento no
plural, dando a idéia de que,
primitivamente, os crentes
não pensavam em uma só e
ampla igreja regional, nacional ou mundial, mas sim
em muitas igrejas, sendo
cada grupo local uma igreja
completa em si mesma.
Essa idéia está, por exemplo, em Gálatas 1.22-24, II
Tessalonicenses 1.4, Atos
9.31 etc.
A figura usada pelo apóstolo Paulo para a Igreja, e que
bem dá idéia de sua natureza e funcionamento, é a do
corpo (Romanos 12.3-8, I
Coríntios 12.12-17). Assim,
como num corpo todos os
membros e órgãos funcionam não para si próprios,
mas para o bem do corpo
todo, os crentes que pertencem a uma igreja local são

membros uns dos outros,
devendo viver e trabalhar em
mútua dependência, em harmonia, visando sempre o
fortalecimento de todos e o
engrandecimento da causa
de Deus.
As Igrejas de Cristo manifestam a glória de Deus no
mundo, como corpo de Cristo. Elas são a presença visível de Jesus Cristo no mundo, porque seus membros,
regenerados por Ele, e seguindo sob orientação do
Espírito Santo, encarnam
Seus ensinamentos e agem
segundo Seus propósitos. A
missão da Igreja de Cristo é
glorificar a Deus e a Jesus
Cristo no mundo. Glorificar
que dizer fazer com que apareça, seja visto e proclamado aquilo que Deus é, em
Sua majestade e poder. E
isso
se
faz
pela
evangelização, pelo testemunho e pela obra missionária.
Em Mateus 18.16-20 o
Senhor Jesus está ordenando aos Seus discípulos a
obra missionária. E essa
obra consiste em fazer discípulos para Jesus, batizálos e doutriná-los. Em Atos
1.5-8 Jesus está encarregando os discípulos de serem Suas testemunhas, e
ordenando que exerçam sua
atividade onde estão, nas cidades vizinhas e até os confins da Terra.
Nessa atuação é que
está a missão da Igreja de
Cristo, a qual foi instituída
para lutar contra as forças
infernais, para glorificar a
Deus, para evangelizar, para
produzir crentes maduros e
santos, para cuidar das necessidades de seus membros, para praticar o bem no
mundo. O Senhor Jesus veio
para esmagar a cabeça da
serpente, para tirar o pecado do mundo, para reconciliar a criação com o Criador. E
Sua Igreja está colocada no
mundo para ser Seu instrumento no prosseguimento
dessa luta. Mas não tenhamos temor, porque Ele mesmo nos garantiu a vitória, dizendo que “as portas do inferno não prevalecerão contra ela” (Mateus 16.18).

Igreja Batista Regular Maranata, fundada em 1978 pelo missionário
George Norton e a esposa Elizabeth, acaba
de comemorar 29 anos de organização. A data
foi marcada por dois acontecimentos importantes: uma série de conferências e a ordenação do novo pastor da igreja.
Nos dias 27 a 29 de julho foram realizadas
as conferências comemorativas dos 29 anos,
tendo como preletor o Pr Daniel Rodrigo de
Sousa, casado com Vanessa, missionários
pela AMI em Jaboticabal SP.
No dia 18 de agosto aconteceu o Concílio
e a Ordenação do pastor Ematerson Luiz da
Luz Costa com a presença de 17 pastores: De
Uberaba MG, Pr Edson Paiva (Igreja Batista
da Fé), Pr Bento (Igreja Batista da Graça), Pr
Juraci (Igreja Batista Esperança Bendita), Pr
Wilson Martins (Igreja Batista do Calvário), Pr
Daniel Brower (Igreja Batista Betel). De
Uberlândia MG, Pr Sílvio (Igreja Batista
Emanuel), Pr Geany (Igreja Batista do
Calvário), Pr Juvenal (Igreja Batista do B. Brasil), Pr José Umberto (Igreja Batista da Luz),
Pr Luiz Cláudio (Igreja Batista Emanuel). De
Campinas SP, Pr Tomé Cosmos (Igreja Batista Boas Novas). De Ribeirão Preto SP, Pr Davi
Sena (Igreja Batista Maranata). De Curitiba PR,
Pr Anderson Nunes (Igreja Batista Boas Novas em Pinhais). De Cotia SP, Pr Ernesto (Igreja Batista Maranata). De Sorocaba SP, Pr

Imposição de mãos

Samuel Gofetto (Igreja Batista do Calvário). De
Porto Alegre RS, Pr Edílson Genésio (Igreja
Batista Bíblica Fundamental). De Boituva Pr
Lúcio (Igreja Batista em Boituva).
O presidente do Concílio Examinatório foi
o Pr Tomé Cosmo de Faria, de Campinas SP
que foi também o pregador do culto de ordenação.
Pr Ematerson formou-se pelo Seminário
Batista Regular do Sul, está casado com
Cleoni Aparecida Marques Costa e tem duas
filhas, Sofia (4) e Júlia (7 meses). Sua igreja
de origem é a Igreja Batista da Paz em Pinhais PR liderada pelo Pr Max Lanz. Para contatos, o e-mail: prematerson@uol.com.br.

I TESSALONICENSES
Gene A Getz
Tony Beckeff
Verdade Bíblica
www.verdadebiblica.net
Como sobreviver e prosperar numa cultura que parece tão oposta ao que
Cristo ensinou? As respostas podem ser encontradas neste livro.

AMAR E COÇAR É SÓ COMEÇAR
Ubirajara Crespo
Editora Nós
www.editoranaos.com.br
Você encontrará neste livro orientação prática para a sua vida conjugal.
Não há nada melhor para a sua família do que descobrir um caminho
seguro por onde ir.

TORTURAS E TORTURADO
Dr. Aníbal Pereira dos Reis
Edições Cristãs
E-mail: edicoescristas@uol.com.br
Os fatos narrados neste livro aconteceram, em grande parte, na cidade
de Orlândia SP onde o ex-padre Aníbal Pereira dos Reis se converteu.

O DESPONTAR DO FALSO CRISTO
Pr José Infante Jr
PIB Bíblica de Vitória da Conquista
Caixa Postal 20
45.000-000 Vitória da Conquista BA
Sem fatalismo, porém alicerçado nas verdades eternas, o autor alinha
neste opúsculo os fatos que apontam para o aparecimento do falso
Cristo.
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Seminário Batista Emaús
C

om a fusão do SBF - Seminário Batista Fundamentalista
e o Seminário Teológico Emaús, surgiu o SBE - Seminário Batista Emaús, um ministério da Missão Batista
Fundamentalista (Antiga Farma) que visa a formação de
servos para a seára do Senhor.
O Conselho Acadêmico do SBE é formado
pelos pastores Antonio Majela Pupin presidente, Paulo Henrique Tavares Diretor Acadêmico,
Maurício Bulcão Fernandes – Diretor Administrativo, auxiliado pelo secretário, Marcos Galina
de Jesus. No corpo docente, diversos pastores e missionários completam o quadro de
cooperadores do Emaús.
Os cursos oferecidos pelo seminário são:
Médio em Teologia (3 anos), Licenciatura em Teologia (3 anos), Bacharel em Teologia (4 anos) e a
Complementação do Bacharelado (presencial e à
distância).

tres encontros de uma semana completa nos seguintes períodos: de 10 a 15 de março; de 28 de julho a 2 de agosto e de
17 a 22 de novembro com formatura no dia primeiro de março
de 2009. É obrigatória a participação nas tres semanas
mais os trabalhos feitos em casa supervisionados
pela direção da escola
As aulas serão ministradas de segunda a
sábado nos tres períodos: manhã, tarde e noite, e o custo total será de dez mensalidades
de R$150,00 incluindo o material didático. O
alojamento terá custo de R$5,00 por dia e
as refeições serão oferecidas a baixo custo
nas imediações do seminário em São
Bernardo do Campo SP.
As vagas são limitadas e os interessados
deverão efetuar a matrícula a partir de agora no
valor de R$30,00. As exigências são duas: Ter o ensino médio (colegial) completo e ter cursado licenciatura,
ou médio em teologia com carga horária necessária. O Emaús,
além de completar o seu bacharelado, fará a adequação do seu
currículo de acordo com as exigências acadêmicas.

COMPLEMENTAÇÃO E CONVALIDAÇÃO
Para 2008, dois novos projetos importantes serão desenvolvidos. Um deles poderá ser a formação do primeiro núcleo
de extensão do Emaús no sistema de videoconferência. Outro
que já está definido é o inicio de uma turma especial para
alunos que já fizeram cursos de tres anos nos institutos bíblicos e querem o bacharelado visando adequar o seu currículo
para posteriormente buscar a convalidação do diploma pelo
MEC através de uma escola credenciada. Queremos estimular principalmente os pastores a participarem deste curso, mas
ele está abeto para todos, inclusive para mulheres.
Em 2008, o Emaús oferecerá essa complementação em

“Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que
não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da
verdade” II Timóteo 2:15.

Uberaba Tem
Novo Pastor

AMI Apresenta Novo
Projeto às Igrejas

Para maiores informações:
Seminário Batista Emaús
Rua Noel Nutels, 304 – Alvinópolis.
09.891-090 - São Bernardo do Campo SP
E-mail: sbemaus@gmail.com; tel. (11) 4337-3100

Concílio de pastores

A

Igreja Batista Regular Maranata, fundada
em 1978 pelo missionário
George Norton e a esposa
Elizabeth, acaba de comemorar 29 anos de organização. A
data foi marcada por dois
acontecimentos importantes:
uma série de conferências e
a ordenação do novo pastor
da igreja.
Nos dias 27 a 29 de julho
foram realizadas as conferências comemorativas dos 29
anos, tendo como preletor o Pr
Daniel Rodrigo de Sousa, casado com Vanessa, missionários pela AMI em Jaboticabal SP.
No dia 18 de agosto aconteceu o Concílio e a Ordenação do pastor Ematerson Luiz
da Luz Costa com a presença
de 17 pastores: De Uberaba
MG, Pr Edson Paiva (Igreja
Batista da Fé), Pr Bento (Igreja Batista da Graça), Pr Juraci
(Igreja Batista Esperança
Bendita), Pr Wilson Martins
(Igreja Batista do Calvário), Pr
Daniel Brower (Igreja Batista
Betel). De Uberlândia MG, Pr
Sílvio
(Igreja
Batista
Emanuel), Pr Geany (Igreja
Batista do Calvário), Pr Juvenal
(Igreja Batista do B. Brasil), Pr

José Umberto (Igreja Batista
da Luz), Pr Luiz Cláudio (Igreja Batista Emanuel). De Campinas SP, Pr Tomé Cosmos
(Igreja Batista Boas Novas).
De Ribeirão Preto SP, Pr Davi
Sena
(Igreja
Batista
Maranata). De Curitiba PR, Pr
Anderson Nunes (Igreja Batista Boas Novas em Pinhais).
De Cotia SP, Pr Ernesto (Igreja Batista Maranata). De
Sorocaba SP, Pr Samuel
Gofetto (Igreja Batista do
Calvário). De Porto Alegre RS,
Pr Edílson Genésio (Igreja
Batista Bíblica Fundamental).
De Boituva Pr Lúcio (Igreja
Batista em Boituva).
O presidente do Concílio
Examinatório foi o Pr Tomé
Cosmo de Faria, de Campinas SP que foi também o pregador do culto de ordenação.
Pr Ematerson formou-se
pelo Seminário Batista Regular do Sul, está casado com
Cleoni Aparecida Marques
Costa e tem duas filhas, Sofia
(4) e Júlia (7 meses). Sua igreja de origem é a Igreja Batista
da Paz em Pinhais PR liderada pelo Pr Max Lanz.
Para contatos, o e-mail:
prematerson@uol.com.br.

O

mês de outubro está se aproximando rapidamente e
com ele dois eventos importantes para pastores e toda
a liderança das igrejas locais. Ambos acontecerão em Águas
de Lindóia SP.
“ADORAÇÃO VERDADEIRA”
Nos dias 1 a 5 de outubro, no Monte Real Resort,
a XXIII Conferência Fiel
para Pastores e Líderes
sob o tema “Adoração Verdadeira”. Quatro preletores
trarão um total de 16 mensagens: Tedd Tripp e Bob
Dickie
dos
EUA
e
Hermisten Maia e Franklin
Ferreira do Brasil. Haverá
também, Workshops com
Adauto Lourenço e Marjorie
Tripp. Para maiores informações entre em contato
com a Marilene pelo e-mail:
marilene@editorafiel.com.br,
telefone (12) 3936-2529,
escreva para Editora Fiel,
James Richard Denham Jr
Caixa Postal 1601 – CEP
12.230-990- São José dos Campos SP
“O PODER DA PROFECIA”
Nos dias 17 a 20 de outubro, no Hotel Majestic, o IX
Congresso Internacional Sobre a Palavra Profética sob o
tema “O Poder da Profecia”
quatro preletores, Dave Hunt
(EUA), Norbert Lieth (Suíça),
Reinhold Federolf e Samuel F.
M. Costa (Brasil), abordarão
entre outros, os seguintes
sub-temas: As profecias e a
santificação, As dispensações, Zen Budismo, Filosofias pós-modernas nos filmes
e Apocalipse.
Para maiores informações
entre em contato com a misDieter Steiger
são Chamada da Meia-Noite
pelo site: www.chamada.com.br , telefones 0300 789.5152,
(51) 3241-5050 e Fax (51) 3249-7385 ou pela Caixa Postal
1688-CEP 90.001-970 Porto Alegre RS.

Pr. Guaraci, a esposa Sandra e a filha Júlia Rosa

D

urante o congresso
missionário da AMI –
Associação Missionária Independente em Águas de
Lindóia SP, nos dias 31 de julho a 03 de agosto, dois novos projetos de implantação
de igrejas foram apresentados para apreciação. Um deles foi aprovado e o outro depende ainda de decisões
pessoais do próprio missionário.
O projeto aprovado foi apresentado pelo Pr. Guaraci Andrade
de Jesus (29), membro da Primeira Igreja Batista de Arembepe
em Camaçari BA, liderada pelo
Pr. Frank William Brim.
Pastor Guaraci havia entrado em contato com o Diretor de Missões da AMI, Pr.
Carlos Alberto Moraes em outubro de 2006. Na ocasião,
todos os esclarecimentos
acerca das exigências da missão foram passadas ao então candidato que já havia
decidido o seu campo de trabalho e estava apenas aguardando o momento adequado
para ingressar em uma missão e dar início ao mesmo.
Pastor Guaraci foi salvo através do ministério do seu atual
pastor, Frank Brim, em maio de
1998. Formou-se em teologia
pelo Instituto Bíblico Fundamentalista em Camaçari BA,
depois de ter estudado os tres
primeiros anos no Instituto Bíblico Batista Independente em
Salvador BA.
Casado com Sandra Rosa
Alves, o casal tem uma filha

de tres anos, Júlia Rosa. Após
a sua conversão, o jovem
Guaraci dedicou-se aos trabalhos em sua igreja local onde
atuou como professor de EBD
e com os jovens. Liderou a
igreja em Arembepe por alguns meses durante a ausência do missionário fundador e
por um ano cuidou de uma
congregação em Monte Gordo que é liderada pelo missionário Alton Smith.
No dia 24 de junho de
2006 foi consagrado ao ministério pastoral e desde então
tem atuado de tempo integral
como pastor assistente do Pr.
Frank na Primeira Igreja Batista em Arembepe BA.
Foram estas experiências
ministeriais que levaram pastor Guaraci a perceber o chamado de Deus para o campo
missionário. Implantar novas
igrejas tornou-se o desafio de
sua vida.
O “Projeto Boquim” no Estado de Sergipe foi conseqüência desse chamado. A cidade
de Boquim localiza-se ao Sul
do Estado e de acordo com o
Censo de 2000 tinha 24.661
habitantes distribuídos na zona
urbana e rural. O município vive
da agricultura, pecuária, comércio, indústria e artesanato.
O alvo do pastor Guaraci é
a implantação de uma igreja
batista fundamentalista e fazer dela uma base para alcançar outras cidades da região.
Para contatos com o missionário E-mail: guaraci
andrade@yahoo.com.br
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Dois Eventos
Importantes

Retiro da AIBRECES

J

á estão abertas as inscrições para o Retiro e a 50ª assembléia da AIBRECES que acontecerá no período de
28 de janeiro a primeiro de fevereiro de 2008.
O local do evento será o Hotel Ilha Morena em Caraguatatuba
SP, na Rua Guilherme de Almeida, 885, Morro do Algodão. Para
conhecer melhor o local visite o site www.ilhamorena.com.br.
O hotel está numa ilha do Rio Juqueriquerê e oferece, além
do confortável Centro de Convenções, restaurante, chalés e apartamentos com TV, frigobar e ar condicionado, cinco piscinas,
toboágua, saunas, quadras esportivas, de tênis, campos de futebol, academia ao ar livre, salão de jogos e jogos eletrônicos.
O Tema para o retiro será “A urgente mensagem da Cruz”
(Atos 18:9) e o preletor o Pr Antony Nicklas que virá dos Estados
Unidos, mas já trabalhou como missionário aqui no Brasil.
O retiro é para toda a família e os custos são bastante
acessíveis. Até 30 de novembro, pessoas acima de dez anos,
R$240,00. De 4 a 10 anos, R$170,00 e de 0 a 3 anos, isento.
Depois de novembro há acréscimos nas inscrições. Portanto,
quanto antes você se inscrever, melhores condições obterá. O
valor da inscrição é de R$50,00 por pessoas, sendo que esse
valor já está incluído no valor total a ser pago. A reserva de
lugares só será confirmada com o comprovante do depósito
da inscrição que deverá ser feito no BRADESCO Agência 1988, CC 47575-0.
Para maiores informações entre em contato pelo fone/fax
(11) 3222-7057 ou pelo correio: AIBRECES - Rua 24 de maio,
116-4° Andar - Sala 34 - CEP 01-041-000 São Paulo SP.
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