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O Anticristo Trará
Paz ou Guerra?

Viagem a Israel em 2008
E

m 2008 o
novo Estado de Israel
estará comemorando 60 anos
desde a sua independência em
1948. Aproveitando as festividades dessa data
tão importante, a
Beth-Shalom
Brasil está organizando uma caravana para os
dias 4 a 16 de
maio de 2008.
A viagem começará com a
participação no
35° Congresso
Internacional Sobre a Palavra
Vista de Jerusalém
Profética em Jerusalém e os participantes terão oportunidade de visitar os
locais onde as profecias bíblicas tiveram seu início e onde
elas terão o seu clímax na volta de Jesus Cristo, o Messias
de Israel e o Noivo da Igreja.
Os custos para a parte aérea da viagem serão: US$
1.130,00 mais as taxas de embarque parcelados no cartão
de crédito em até dez vezes com juros. A parte terrestre custará US$1.750,00, parcelado no cartão de crédito ou cheque
em até seis vezes sem juros.
O diferencial desta viagem é que a programação é toda
especial. O tour dará aos participantes uma visão ampla do
que é Israel e do que está acontecendo lá.
Para maiores informações entre em contato com os
organizadores:
Beth-Shalom, Rua Erechim, 978 - Bairro Nonoai CEP
90.830-000 Porto Alegre RS, www.chamada.com.br, telefone (51) 3241-5050 e fax (51) 3249-7385.
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Anticristo será um líder que busca a paz e trava
guerras. Na busca de paz ele será bem-sucedido e
enganador; ao travar guerras ele será destemido e destrutivo.
O Anticristo geralmente é descrito na Bíblia como um guerreiro. Suas atividades são resumidas em Daniel 9.27: “Ele
fará firme aliança com muitos, por uma semana; na metade
da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares;
sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a
destruição, que está determinada, se derrame sobre ele”.
Em Apocalipse 6.2, João apresenta o Anticristo ao escrever: “Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro
com um arco; e foi-lhe dada uma coroa; e ele saiu vencendo
e para vencer”. Continua na página 3.

14º Congresso Bíblico Internacional
N

os dias 7 a 9 de de
zembro de 2007
será realizado o 14° Congresso Bíblico Internacional
na cidade de Gramado- RS.
O local do evento será
Janz Tean (ex-Seminário
Teológico de Gramado),
Rua São Paulo, 1191, Gramado RS, www.janztean.
com.br/casaderetiros/
index.htm , telefone (54)
3286-1006.
O tema deste ano será
“O Escândalo da Cruz” e os
preletores serão: Sonia
Maag, alemã, casada com
Erich Maag. O casal, junta-

Nasce uma Igreja

mente com um filho, serve ao
Senhor como missionários
da Chamada da Meia-Noite
em Montevidéu, Uruguai e
produzem programas de rádio para centenas de emissoras na América Latina, Europa e EUA.
Reinhold Federolf, alemão, casado com Traudi
com quem tem sete filhos.
Trabalha há mais de 30
anos na Chamada da MeiaNoite do Brasil. Atualmente viaja com o VERBUS (o
ônibus da Palavra) fazendo
palestras e divulgando literatura cristã por todo o Bra-

sil.
Ernesto Kraft, alemão,
missionário no Brasil desde
1975, casado com Elvira,
com quem tem tres filhos.
Seu ministério está ligado à
evangelização através da
distribuição de folhetos, cursos bíblicos e seminários
em São Paulo.
Para maiores informações e inscrições: Ione
Haake, Rua dos Apóstolos
228 Bairro Nonoai, CEP
91.720-040 Porto Alegre RS,
e-mail: ione.haake@shalom
mail.com.br, telefone (51)
3266-1174.

Reinhold e Traudi

Projeto Ribeirão Preto
A

JUBBESP - Junta Batista Bíblica do Estado de São Paulo através
do seu Comitê de Missões formado pelos pastores Álvaro Augusto
Pavan, Natal Losnach e Manoel Fernando Cano, acabam de lançar o Projeto Ribeirão Preto.
Ribeirão Preto com mais de seiscentos mil habitantes foi escolhida
como projeto piloto de um plano da JUBBESP que visa implantar novas
igrejas através do trabalho de equipe. A escolha de Ribeirão Preto deveuse ao fato de ainda não haver nenhum trabalho Batista Bíblico na cidade e
por ser local estratégico para implantação de novas igrejas na região Nordeste do Estado de São Paulo. Leia matéria completa na página 3.
Pr. Roberto Brito e a esposa Solange

30 Anos de Ministério Pastoral
40 Anos de Pregação da Palavra
T

Pastores Cleber e Anderson

C

orria o ano de 2005 quando o Pr Cleber Rodarte Neves, da Igreja Batista Independente de Campo Belo,
Sudoeste de Minas Gerais visitou pela primeira vez a pequena Boticão, Distrito de Aguamil MG. Juntamente com
outro irmão, a visita era apenas para conhecer o local, mas
como levaram alguns folhetos para distribuir, acabaram realizando uma reunião e houve uma conversão. Iniciava-se
naquele momento a Igreja Batista de Boticão.
Durante os próximos dois anos, Pr Cleber realizou cultos toda quinta-feira à noite e domingo à tarde. Muitas outras pessoas se converteram e foram agregadas à nova igreja, até que no dia 3 de fevereiro de 2007, o Pr Anderson
Dantas assumiu a liderança do trabalho a convite da Igreja
de Campo Belo MG. Continua na página 7.

ranscorria o verão de
1951, quando em 27
de janeiro, pela graça de
Deus eu nasci na cidade de
Batatais numa família de
quatro irmãos dos quais eu
sou o caçula. Alberto Leonel
– o primogênito já havia falecido, com apenas 13 anos,
quando eu nasci; Luiz Antonio
– o segundo que faleceu em
1967 com 27 anos, todos eles
vividos em uma cama devido
à grave enfermidade de uma
paralisia cerebral ocorrida no
parto; Selma Maria – a terceira e a única companheira por
estes longos 56 anos.
Quando ainda com 8
para 9 anos de idade, Deus
começou a trabalhar em minha vida. Minha família foi
morar, provisoriamente até
que papai terminasse a
construção de nossa casa,

em frente ao prédio da Igreja
Metodista em Batatais. São vivas em minha memória, depois de quase 50 anos, marcas profundas que o evangelho deixou pelo testemunho de
uma família que morava nos
fundos do prédio – uma viúva
e seus quatro filhos, pois ela
era a zeladora da Igreja. Apesar das duras provas de sua
viuvez ela não perdia sua alegria e sua paz, sempre evidenciadas na alegria de seus
cânticos enquanto lavava roupas ou limpava a Igreja.
Quando papai terminou a
construção da nova casa e
mudamos para lá, no mesmo
quarteirão da referida igreja.
Deus enviou uma preciosa família cristã de presbiterianos
que deu continuidade à
evangelização da minha família. Como esquecer o irmão
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João
de
Paula, sua
e s p o s a
Laura, e os filhos Eli e
Isac! Quanta
influência
eles tiveram
em
nossa
conversão!
Amorosos e
atenciosos
investiram
tempo, amizade e muito
carinho. Ainda me recordo das manhãs de doPr. Álvaro e Luzia
mingo quando a irmã Laura passava em e trocava a EBD pelo campo
minha casa para me levar até de futebol. Mas ela não desisà Escola Dominical. Por vezes tia e no próximo domingo lá
eu dava as minhas escapa- esta ela novamente. Continua
das, pelos fundos do quintal, na página 7.
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“Quando odiamos alguém odiamos em sua
imagem algo que está dentro de nós”
(Hermann Hesse).

Maranata ! Vem, Senhor Jesus !
D

esde 1882 os judeus estão retornando oficialmente à sua pátria. Em 1948 eles
obtiveram seu Estado independente e em 1967 reconquistaram
Jerusalém como sua capital.
A partir de 1967 o mundo acordou para a realidade de Israel, pois
a conquista de Jerusalém mexeu
com as nações. De acordo com
o ensino bíblico o Senhor faria de
Jerusalém “... um cálice de tontear para todos os povos em redor... uma pedra pesada para todos os povos... contra ela se ajuntarão todas as nações da terra”
(Zc 12:2-3).
A cada dia que passa, os
paises do mundo todo vão se interessando por Jerusalém. Todos
que falam em paz referem-se a
Israel. O ajuntamento das nações
contra o povo de Israel já está em
andamento. Nós fazemos parte
de uma geração privilegiada, pois
estamos vivenciando passos decisivos no desenrolar das profe-

cias nestes últimos dias.
Os povos querem a paz, mas
rejeitam o Príncipe da Paz. Cada
vez mais em todos os paises, a
incredulidade aumenta. Os
governantes aprovam leis contra
as leis de Deus e dentro da Igreja
de Cristo presenciamos a crescente apostasia.
O
presidente
iraniano
Mahmoud Ahmadinejad esbraveja
contra Israel anunciando seu desejo de aniquilar o povo judeu.
Seguindo a filosofia do Terceiro
Reich nazista Ahmadinejad disse: “Se durante uma guerra nuclear cair uma bomba atômica
sobre Israel, finalmente todos os
cinco milhões de judeus serão
mortos de uma só vez. Caso Israel ainda consiga revidar antes
disso, lançando mísseis nucleares, talvez sejam mortos em torno de 15 milhões de árabes. O
que importa? Então teríamos simplesmente mais quinze milhões
de mártires no céu, mas na terra

ALUGUEL DE SALAS
A Igreja Batista Esperança de São Paulo,
capital, localizada em local estratégico a cem
metros da estação do Metrô Santa Cruz está
oferecendo a oportunidade de locação de salas
de 13 a 36 metros quadrados de área. O custo é
de R$24,00 o metro quadrado mais o condomínio. O local é ideal para profissionais liberais.
Informações com Basílio Garcia Rosa pelo telefone (11) 5571 9721.

continuarão vivos mais de um bilhão de muçulmanos para conquistar o mundo”.
O fato é que Irã e Síria estão
se preparando para atacar Israel.
A Rússia continua fortalecendo
militarmente esses dois paises.
Todos os movimentos a favor da
paz no Oriente Médio indicam que
em breve poderá haver outra guerra, desta feita contra o Irã que
continua desenvolvendo o seu programa nuclear.
Para nós que somos salvos e
aguardamos o arrebatamento da
Igreja, as profecias sobre a Revelação do Messias de Israel nos
alegram, pois a nossa saída deste mundo se dará antes da Volta
de Cristo à terra, mais especificamente a Jerusalém para julgar
o mundo e estabelecer o seu Reino milenar.
O mundo quer livrar-se de Israel, mas será através de Israel
que Jesus Cristo governará o
mundo. Maranata!

BBN
Em qualquer lugar do Brasil e do mundo e a
qualquer hora você pode sintonizar pela internet
a BBN Internacional, a Rede de Radiodifusão
Bíblica que apresenta além da música cristã tradicional, excelentes mensagens e estudos bíblicos. A programação visa alcançar a família
toda.
Sintonize
através
do
site:
www.bbnradio.org. Informações: 0800-6436744.

Ponto de Vista

Pr. Rômulo Weden Ribeiro

A Igreja e o Comunismo
I

deologicamente falando, o
socialismo de esquerda é
uma ponte entre o comunismo
falido de Karl Marx, Mao Tse-tung,
Lênin e Fidel Castro e o capitalismo que gera empregos, desenvolvimento e riquezas. Obviamente, nenhum sistema político-econômico é perfeito ou capaz de
resolver os problemas que
flagelam a humanidade desde a
queda do primeiro homem; porém,
a Igreja, em dois mil anos de história, já passou por vários tipos
de governos e políticas econômicas para testemunhar a favor ou
contra alguns deles: imperialismo,
monarquia, papado, oligarquia,
anarquia, ditadura, comunismo,
democracia e etc.
A palavra “comunismo” em si
é muito bonita, mas o comunismo histórico fechou as portas das
igrejas, fechou a boca da imprensa e do povo, favoreceu apenas
uma elite e tentou controlar a vida
dos cidadãos. Na China comunista, o governo controla o número
de filhos de cada família e se
você for uma mulher neste país,
você é um ser desprezível. Todos

os países da antiga União Soviética são países falidos porque o
comunismo não deu certo. Apesar dos fatos históricos, há partidos no Brasil que acreditam que
o comunismo é a solução para os
nossos problemas sociais. As
escolas públicas estão usando
livros que engrandecem homens
como Mao Tse-Tung, Fidel Castro e Che Guevara enquanto culpam os capitalistas por todos os
problemas que há no mundo. Durante o governo militar, os professores ensinavam que esses homens eram mulherengos, assassinos e ditadores, e a própria biografia desses revolucionários comprava tais fatos. Porém, hoje em
dia, as escolas ensinam que eles
foram vítimas e heróis.
Qual deve ser a posição da
Igreja diante da guerra ideológica
que vive o nosso país? Como sempre, a Igreja precisa manter uma
posição bíblica. Deus é a favor da
liberdade! Ele criou o homem com
o livre arbítrio. A democracia é um
sistema de governo que protege
o direito do cidadão de ir e vir e
favorece a alternância de poder.

Troca de poder é uma virtude somente da democracia. Hoje, o
Brasil é um dos países mais democráticos do mundo, mas está
sendo preparado, aos poucos,
para ser controlado—não pelos
militares—mas por civis com projeto de poder permanente como
se vê em Cuba e na Venezuela.
O poeta Armando Valadares conta no seu livro “Contra Toda A
Esperança ” que ele passou 22
anos nas desumanas prisões políticas de Fidel Castro. Seu crime: ele expressou suas idéias
contrárias
ao
marxismoleninismo. Como cristão, ele rejeitou os planos do regime comunista. Negaram-lhe alimento por
45 dias na tentativa de quebrar a
sua resistência. Como conseqüência, teve que ficar 8 anos em
cadeira de rodas. A Igreja, como
instituição, é apolítica, mas os
seus membros, como cidadãos e
eleitores, não são. Os jovens de
hoje precisam conhecer a história do ponto de vista da liberdade
e não somente do ponto de vista
econômico. Lembre-se: toda história tem dois lados.

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

“Ninguém comete erro maior do que não fazer
nada porque só pode fazer pouco”
(Edmund Burke).
“Grandes pensamentos precedem grandes realizações”
(Wilfred A Peterson).
“Você deve ser a mudança que você deseja ver no mundo”
(Mahatma Gandhi).
“A ninguém faltam condições, o que muito falta é vontade”
(Victor Hugo).
“A mediocridade, possivelmente, consiste em se
estar diante da grandeza e não se dar conta disso”
(Gilbert Keith Chesterton).
“Os sábios são os que buscam a sabedoria,
os néscios pensam que já encontraram”
(Napoleão Bonaparte).
“Ninguém planeja fracassar, mas fracassa-se por não planejar”
(Jim Rohn).
“Uma verdade sem interesse pode ser ofuscada
por uma falsidade emocionante”
(Aldous Huxley).
“A pessoa que te irrita, te domina”
(Elizabeth Kenny).

Amigo!
“Valeu Pr Carlos! Aquele editorial da edição 179 do Jornal de
Apoio, ‘Quanto vale um amigo’, mexeu comigo. Vou procurar pessoas carentes de amizade, pessoas idosas, pessoas solitárias
e procurar evangelizá-las através da amizade”.
(M.R.M. - São Paulo SP).
Dawkins
“Estou na faculdade e os assuntos relacionados ao ateísmo logo
chegam por aqui. Eu estava em meio a uma controvérsia sobre o
livro ‘Deus, um Delírio’, do ateu Richard Dawkins quando a edição
179 do JA me chegou às mãos na igreja e li o artigo sobre o lançamento do livro ‘O Delírio de Dawkins’. Já fiz o pedido e estou me
municiando para o debate. Obrigado pela indicação.”
(P.R.O. - Curitiba PR).
Pontes
“Gostei do artigo ‘Pontes’ assinado pelo Pr Paulo Santos publicado no JA 179. Pelo que vi ele vai continuar falando sobre o assunto. Estarei esperando para dar seqüência à leitura da série”
(ECS Campinas SP).
Conexões
“Quero parabenizar o editor do JA pelos seus excelentes
colunistas. Todos eles nos trazem uma leitura agradável edificante
a cada mês. Quero destacar na edição 179, de outubro, o artigo
do Pr Edgar ‘Filmes e Alfinetadas’. Valeu!”
(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
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Minha Igreja Também
Ficou Grávida
O

título deve ter
despertado a curiosidade de muitos, senão de todos aqueles que
ao longo de alguns anos
vêm nos acompanhando
através de nossa coluna.
Merece meus fiéis leitores
uma explicação de minha
parte. Com certeza! Nascemos aqui na bela cidade de Fortaleza, cantada
em prosa e verso, deleite
de incontáveis turistas,
terrinha de encantos mil
que tanto enriquecem aos
olhos de quem nos visita,
desde a primeira vez.
Aqui ficamos até a nossa
adolescência, quando fomos transferidos para outras cidades, por força
das exigências da “ordem
dos capuchinhos”. Cidades outrora por nós desconhecidas, dada as exigências que se faziam
necessárias pelas ‘regras’
daquela ordem religiosa,
e lá ficamos bons anos
de nossa existência.
Ao retornarmos à cidadezinha-mãe, já ‘secularizado’, isto é, já havíamos
saído da ‘ordem dos
capuchinhos’ e ingressado no clero diocesano.
Tudo aqui nos era diferente, aos nossos olhos! Até
o semblante de nossos
pais era diferente, pelo
motivo de termos sido
afastados deles pela força das ‘regras’, da
‘espiritualidade’ daquela
agremiação religiosa. Éramos como que desconhecidos de tudo e de todos.
Um estranho no ninho!
Com o falecimento de
meu pai, aqui não pude
ficar para cuidar de minha
mãe viúva, na época já
com bastante idade avançada e doente. Pois o
padre já não mais pertence a sua família! Ela sabe
que tem pais, mas estes
precisam viver e conviver
longe, afastados dele,
pois o padre apenas serve a Igreja e não mais aos
seus próprios pais! Acreditem!
Os primeiros quatro
anos passamos na cidade do Crato, sul do estado do Ceará, região do
Cariri,
vizinha
da
conhecidíssima cidade de
Juazeiro do Norte, a do
‘meo padim pedi ciço’,
conforme ficou conhecido
aquele místico sacerdote,
tido hoje como ‘santo’
pela crendice popular. No
Crato, chegamos a ser
pároco de uma pequena
paróquia, no bairro Seminário. Após este período,
fomos transferidos para a
cidade de Quixadá, região
do Sertão Central. No
Crato persegui horrores ao
povo de Deus, de maneira
implacável!
Em
Quixadá, o quadro foi pior
ainda! Quantos perderam

o emprego, tiveram que sair
daquela cidade, castigada
por fortes estiagens,com
uma falta de falta de trabalho terrível, culpadas pelo
‘crime’ de serem crente em
Jesus! Quanta incredulidade de minha parte! Perdoaime, Senhor, mais uma vez!
Mas o que é que tem a
ver tudo isso com a gravidez inesperada de minha
Igreja, da qual sou membro
e auxiliar? A PIBB de Fortaleza, nome imenso e até
pomposo, encontra-se ela
cravada em um dos bairros
mais humildes e pobre escondida no centro da minha
cidade de tantos encantos
mil. Aqui, vivemos isolados
de tudo e de todos. Por ela
fazer parte integrante da
Junta Batista Bíblica de
Pernambuco, fomos isolados. Abruptamente! Qual o
nosso crime? É uma boa
pergunta que merece uma
boa resposta! Mas com orgulho somos Batistas Bíblicos, fundamentalistas bíblicos, não xiitas e, acima de
tudo, crentes em Jesus!
Temos certeza de salvação
e plena convicção de que o
nosso nome está escrito no
Livro da Vida do Cordeiro e
para sempre!Isto nos é o
bastante!
De há muito vimos sentindo um forte e irresistível
chamado para um trabalho
especificamente missionário. Portas de agências
missionárias foram batidas
por nós, mas não nos foram
abertas! O porquê, até hoje
não o sabemos, porque ninguém até hoje não nos informou!
Agora nos surgem a
oportunidade, a coragem e
o desejo ardente de obedecermos ao Senhor, no campo missionário. Aqui bem
pertinho de casa, a pouco
mais de 580 km de Fortaleza. Sim, o Senhor Deus
nos tem chamado exatamente para a cidade do
Crato, exatamente para o
bairro Seminário, onde fomos pároco, terra difícil,
onde o catolicismo romano
é simplesmente fortíssimo,
onde ser crente torna-se
uma experiência muito difícil e, no mais das vezes, até
quase insuportável. Ser
crente num lugar assim é
necessário ser, antes de
tudo, um forte. Mas nós
sabendo em Quem tem crido! De maneira destemida
e profundamente corajosa,
aceitamos o desafio do Senhor e estamos dizendo:
“Eis-me, aqui, Senhor! Envia-me a mim”!
A partir desta nossa
decisão, nossa Igrejinha,
tão amada e tão querida,
isolada, coitadinha, começou a ter ‘enjôos’, sintomas
estranhos de leve gravidez
e se declarou, ‘ligeiramente’ grávida. Impossível?
Não! Tudo é possível ao que

crer! Dentro de mais um
pouquíssimo tempo, no
tempo do Senhor, nascerá à filhinha da nossa tão
amada Igreja local, lá no
Crato! Quem será o pai
dessa ‘criança’? Somente o Senhor! É o que tenho dito e creio nisso!
No dia 27 de outubro,
às 19h, aconteceu um
culto campal, no bairro
Seminário na “Pracinha
dos 4 Bancos”, como pontapé inicial daquele embrião sagrado, e nós já
visualizamos o nascimento de uma grande ‘menina’, robusta, saudável, de
uma grande Igreja que se
desponta, isolada, é verdade, mas alicerçada “na
palavra da verdade do
evangelho”, para a maior
glória do nome do Senhor!
Faltam-nos recursos
os mínimos possíveis, faltam-nos apoio tão necessário dos quatro cantos
deste imenso Brasil! Não
há de ser nada! Confiamos inteiramente no Senhor da seara! Mas, se o
amado irmão e irmã quiserem nos ajudar, haverá
melhores possibilidades
dessa ‘criança’ nascer no
tempo certo! Robusta, forte, cheia de vida! Tudo
depende de você, meu
amado irmão, minha amada irmã! Você poderá contribuir, até mesmo com
um real (R$ 1,00), mensalmente, o qual não lhe
há de fazer falta nenhuma!
Muito pelo contrário, certeza absoluta temos que
o Senhor Deus há de
recompensá-los com as
mais ricas e copiosas
bênçãos celestiais! Aceitem o desafio! Pois contribuir com missões, é
ajudar a povoar a Pátria
Celestial!
Sim, minha Igrejinha
está grávida! Não zombem
dela! É por uma boa e excelente causa! Rogamos
ao Senhor da seara que
abra os seus olhos para
que veja que os campos
ali já estão brancos para
a grande ceifa! Aludemnos!
Na quarta-feira, 24 de
outubro, quando nos preparávamos para viajar para o
Crato, abrimos a nossa velha Bíblia Sagrada e nos
deparamos com o texto de
Juízes 6.14. E nossos
olhos embaciados, parafrasearam o texto com as seguintes palavras: “Vai nessa tua força e livra o povo
do Crato das mãos da idolatria demoníaca; porventura, não te mandei EU?”
Obrigado, Senhor, segundo as Tuas ordens, eu rei!
Era a confirmação da Palavra que queríamos! Que
assim seja.
Contribua. Ajudemnos! Bradesco Agência
2194-6 - C/C 12.168-1

O Anticristo Trará
Paz ou Guerra?
N

osso mundo precisa desesperadamente de paz, pessoas sinceras de vários contextos
de vida trabalham e oram
diariamente por uma paz
duradoura. Na verdade,
como crentes, somos incentivados pela Bíblia a orar
por paz. Ainda assim, a instabilidade política é profunda em muitas regiões do
mundo. A busca de uma
paz permanente no Oriente
Médio exige muita atenção
e produz muitas manchetes; muitas vidas e carreiras foram sacrificadas na
tentativa de trazer paz à
região. Em última análise,
no entanto, não haverá paz
duradoura no mundo enquanto ele não for governado por Jesus Cristo, o Príncipe da Paz.
Quando o Anticristo
emergir, será reconhecido e
aceito por causa de sua habilidade como pacificador.
Como líder da confederação
multinacional, ele imporá
paz a Israel e ao Oriente
Médio, iniciando e formulando um tratado de paz para
Israel. O Dr. Walvoord escreve sobre essa paz:
Quando um gentio, líder
de dez nações, apresentar
um tratado de paz a Israel,
este será imposto com força superior e não como um
tratado de paz negociado,
ainda que aparentemente
inclua os elementos necessários para tal acordo. Ele
incluirá a delimitação das
fronteiras de Israel, o estabelecimento de relações
comerciais com seus vizinhos – algo que Israel não
tem atualmente, e, principalmente, oferecerá proteção contra ataques externos, o que permitirá que
Israel relaxe seu estado de
constante alerta militar.
Também é possível prever

que algumas tentativas serão feitas para abrir áreas
sagradas de Jerusalém para
todas as religiões a elas
relacionadas. [1]
No decorrer dos séculos, cristãos e judeus fiéis
seguiram a exortação de
Salmo 122.6 de “orar pela
paz de Jerusalém.” Mas a
falsa paz do Anticristo não
é a “paz de Jerusalém.” O
tratado ou aliança de paz do
Anticristo só trará uma paz
temporária e superficial à
região. A princípio ela poderá ser eficaz e reconfortante, mas não durará. Depois de três anos e meio
ela será quebrada e os gritos de alegria serão substituídos por gritos de aflição.
Como todas as obras de
Satanás, a vitória proclamada acabará em dor e violência:
Apesar dos detalhes da
aliança não serem revelados na Bíblia, aparentemente ela trará grande alívio
para Israel e para todo o
mundo. O tempo de paz é
previsto nas profecias de
Ezequiel que descrevem
Israel como um povo “em
repouso, que vive seguro”
nessa época (Ez 38.11).
Em 1 Tessalonicenses 5.3
a frase que estará na boca
do povo antes da Grande
Tribulação cair sobre eles é:
“Paz e segurança.” ...A paz
de que Israel desfrutará por
três anos e meio se transformará tragicamente numa
paz falsa e no prelúdio de
um tempo de angústia incomparável, quando dois de
cada três israelitas morrerão
na terra (Zacarias 13.8). [2]
Num determinado ponto,
por volta da metade da Tribulação, a paz de Israel
será desafiada por exércitos invasores do norte
(Ezequiel 38-39). Esses
exércitos atacarão Israel,

desafiando a paz estabelecida pelo Anticristo e sua
autoridade. Mas Deus intervirá a favor de Israel, protegendo-o e aniquilando os
exércitos
invasores
(Ezequiel 38.19-39.5). Isso
se realizará em parte por
um terremoto (38.19,20),
em parte por confusão militar (38.21), e por uma praga acompanhada de granizo e fogo (38.22).
Depois desse conflito e
da quebra da aliança com
Israel, o Anticristo se declarará líder mundial. Isso poderá ser resultado da sua
vitória sobre os exércitos
invasores. O Dr. Walvoord
escreve que “o líder da confederação de dez nações
se encontrará numa posição em que poderá proclamar-se ditador mundial, e
aparentemente ninguém
será forte o suficiente para
lutar contra ele. Sem ter
que lutar para conseguir
isso, ele governará o mundo como instrumento de
Satanás.” [3] Seu poder e
força aumentarão, assim
como sua tirania, e isso
resultará num desafio final
da sua força militar e política, que culminará na batalha
de
Armagedom
(Apocalipse 16.14-16).
Como tantos líderes e governantes antes dele, o
Anticristo prometerá paz e
travará guerras. Ele entrará
num conflito de conseqüências globais – um conflito
definitivo do tipo “quem ganhar fica com tudo” – e será
derrotado e destruído por
Jesus Cristo (veja Salmo 2).
Thomas Ice e Timothy
Demy - http://
www.chamada.com.br
Notas: [1] Walvoord,
Major Bible Prophecies ,
p. 319. [2] Ibid., pp. 319,
320. [3] Ibid., p. 341.

Continuação da página 1

Projeto Ribeirão Preto
A

lém da crescente
população de Ribeirão Preto, há outros fatores
que a tornam um lugar estratégico. Entre os principais destacam-se o fato da
cidade ser um dos principais pólos educacionais do
Estado de São Paulo e o
projeto de internacionalização do Aeroporto Leite
Lopes que certamente contribuirá para a aceleração do
progresso de toda a região.
A liderança da equipe de
implantação da nova igreja
está a cargo do Pr Roberto
Castilho de Brito, atual presidente da JUBBESP e que
já pastoreou quatro igrejas:
IBB em Ouro Fino MG
(1987/88), TBB de Campinas SP (1989-1990), IBB
Vila Flórida, Guarulhos SP
(1990/1996) e TBB em São
José dos Campos SP
(1996/2007). Pr Roberto é
casado com dona Solange
com quem tem dois filhos,
Rodrigo e Sérgio. A própria
família participa ativamente
do ministério, principalmente na área do louvor.

Vista parcial de Ribeirão Preto

Para completar a equipe, espera-se a adesão de
mais dois obreiros, sendo
um pastor ou missionário
com experiência na implantação de igrejas e outro
menos experiente para ser
treinado para futuros projetos.
A necessidade maior é
de igrejas que possam
apoiar o projeto através da
oração e do sustento financeiro. Uma família já se
comprometeu em participar
com cerca de 80% do aluguel da casa pastoral pelo
prazo de um ano. O alvo é

levantar, além do aluguel, o
sustento de R$3.000,00
pelo prazo mínimo de dois
anos quando deverá ser feito uma avaliação do projeto.
O Pr Roberto Brito juntamente com sua família já
está residindo na Rua João
Vecchi, 79, Campos Elíseos, CEP 14.085-130 Ribeirão Preto SP, telefone (16)
3969-4002.
Maiores informações sobre o projeto poderão ser obtidos tanto com o Pr Roberto,
quanto com o Comitê de Missões da JUBBESP.
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Poços de Caldas MG

Quem é Missionário,
de Fato?
H

á um entendimento generalizado de que todo crente é um missionário: o que vai para outra cidade,
o que fica na igreja, o que sustenta missões, o que prega
aos vizinhos, o que evangeliza crianças, o que visita os
doentes, o que ensina numa escola cristã, etc. Mas, estaria correta esta visão? Todos de fato são missionários?
Se positivo, então por que não dividir o total de ofertas de
promessa de fé entre estes irmãos dentro da igreja? Por
que teria que enviar aos que estão em outros lugares?
Não seriam todos merecedores do mesmo sustento?
Na verdade, esta visão generalizada não tem respaldo
bíblico. Frustrando algumas expectativas, nem todo crente
é missionário e nem deveria ser. Uma coisa é ter o coração
e os olhos voltados para a obra missionária; a outra é ser
um missionário de fato. Mas, o que seria um missionário?
Primeiramente, é importante distinguir duas palavras:
missão e Missões. A palavra missão pode ser utilizada
em vários contextos, levando-se em conta seu sentido
básico: uma ordem ou tarefa dada a ser cumprida. Neste
sentido, todos os crentes têm várias missões, ou tarefas,
a cumprir, desenhadas nos vários ministérios presentes
em uma igreja local: evangelismo, ensino, música, pregação, serviço, socorro, trabalho social, reparos, generosidade, etc. Vale ressaltar ainda que Deus espera que
todo crente mantenha um bom testemunho pessoal e
evangelize as pessoas ao seu redor. Todos estes ministérios (tarefas) são extremamente úteis e valiosos na obra
de Deus. Mas, será que todo crente fiel e responsável por
estes e outros ministérios precisaria ser rotulado como
“missionário” para ter valor no plano eclesiástico? Para
muitos, se não receberem o título de missionário a obra
estaria sendo desprezada. Na verdade, sabemos que
cada membro do corpo de Cristo tem sua função e seu
bom exercício traz edificação e crescimento à Igreja.
Por outro lado, o termo “Missões” teria um propósito
mais específico do que se tem utilizado. Este termo se
relaciona diretamente à obra realizada ALÉM da esfera
da igreja local. Paulo e Barnabé eram servos em Antioquia,
até o dia em que foram chamados para serem missionários, em Atos 13. A partir daquele momento, iriam ALÉM
das fronteiras de sua igreja local para a obra que Deus
os havia chamado. No texto de Atos e na vida de Paulo,
encontramos marcas muito claras do que significa ser
um Missionário de fato. Vejamos algumas delas:
1- Maturidade cristã. Paulo e Barnabé eram bons crentes. Mas, muito além disto, suas vidas eram espelhos
para outros. Viviam uma vida cristã que atraia outros para
o evangelho. Mantinham estabilidade espiritual que os
levava a ser reconhecidos pelos demais crentes.
2- Treinamento adequado. Os dois haviam sido devidamente preparados para o exercício do ministério que
desenvolviam. Eram líderes dos demais. Ensinavam a
todos na igreja.
3- Vidas disponíveis. Certamente estavam inteiramente entregues à obra de Deus, servindo através de sua
igreja local.
4- Chamado especial de Deus. Foi aí que Deus os
chamou para a obra missionária. Havia um propósito de
Deus para eles além das tarefas internas de sua igreja
local. (At.13:2-3)
5- Reconhecimento da Igreja. Quando Deus os chamou, toda a igreja reconheceu este chamado missionário, impondo-lhes as mãos.
6- Separados da Igreja. O Espírito claramente determinou que os dois fossem “apartados” da igreja. Ou seja,
não viveriam mais ligados à rotina da igreja local.
7- Projeto Específico. Saíram para evangelizar,
discipular, batizar, exortar sobre fidelidade, treinar líderes, formar igrejas, eleger pastores e sair da igreja
estabelecida. Todas estas tarefas foram cumpridas num
todo, em cada cidade que passaram. Serviço completo e
com alvo claro. (At.14:21-23)
8- Vínculo com igreja enviadora. Após terminarem seus
projetos, voltavam e prestavam relatórios para Antioquia,
que era a igreja com autoridade espiritual na vida daqueles missionários. (At.14:26)
9- Embaixadores do Reino. (Ef. 6:18-20; 2Co.8:23)
Como representantes de primeira classe de suas igrejas
sustentadoras diante de outros povos, recebiam os recursos para o cumprimento da obra missionária, enviados
através de agentes missionários (Epafrodito-Fp.2:25).
10- Agentes de Investimento. Paulo não recebia esmolas nem ajuda social. Administrava investimentos.
Igrejas investiam em seu ministério porque queriam dividir com ele galardões celestiais. (Fp.4:17)
Paulo e Barnabé eram missionários de fato. A compreensão correta destes termos nos ajuda a tratar os
nossos missionários de fato com o cuidado que Deus
espera que tenhamos. Quem é missionário, de fato?

Recebemos informações diretas do missionário Pr Terrill Nathan
Rose que atualmente
está nos EUA prestando relatório às suas igrejas mantenedoras, que
ao retornar ao Brasil em
2008, deverá iniciar a
implantação de uma
nova igreja em Poços de
Caldas MG. Pastor
Terrill é casado com
Pr. Terrill, Dona Adriana e James dona Adriana com quem
tem um filho: James.

Projeto Goianésia

O Pr Vanderley Borges com a esposa Elda e os filhos
Pedro Augusto, Laís e Esdras estão nos preparativos finais para a mudança para Goianésia GO onde iniciarão
os trabalhos de implantação de uma nova igreja. Depois
de mais duas viagens ao campo, dias 16 e 21 de outubro,
para sondagem e atualização de dados, agora só falta
definir a data da mudança. Orem e participem do sustento deste projeto missionário. Para contatos, e-mail:
prvanderley@batistasiao.org,
site:
http://
borges.batistasiao.org, telefone (62) 8445-9832 - Caixa
Postal 131 CEP 76.380-000 Goianésia GO.
Cinqüentenário
Ainda no clima das comemorações do seu
cinqüentenário o Seminário Batista Regular de São Paulo está realizando nos dias 5 a 8 de novembro de 2007,
das 19 às 21 horas, segunda a quinta-feira, uma série de
conferências tendo como preletor o Pr Allan Cuthbert. O
evento acontece na sede do SEBARSP, Avenida Ipiranga
877, 3° andar. Os temas serão: “Sobrevivência no mundo
de mudança cultural”, “Realidades atuais”, “O preparo de
líderes para o ministério futuro”, “O embaixador de Cristo
numa terra estranha”.

REUNIÃO DA JUBBESP
Dia 10 de novembro de 2007 acontecerá a última reunião de pastores da JUBBESP neste ano. O evento será
na Primeira Igreja Batista Bíblica em Hortolândia SP. Na
ocasião será realizada a eleição da diretoria da junta para
o próximo período. A reunião anterior aconteceu na PIBB
em Vila Natal, São Paulo SP.
ATIBAIA SP
A Primeira Igreja Batista de Atibaia em Jardim Imperial, sob a liderança do Pr Paulo Santos está realizando o
mês de missões neste mês de novembro. A cada fim de
semana um pregador. Dia 4 Pr Carlos A. Moraes, Diretor
de Missões da AMI, dia 11, Pr Nilton Osmar Malves da
Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém, São Paulo SP, dia
18, Pr Antonio M. Pupin, Presidente da AMI e pastor da
Igreja Batista de Jordanópolis, SB do Campo SP.

Capela
O Lar Batista Bíblico de Assis Chateaubriand, no
Paraná, sob a liderança do Pr Joaquim B. Fragoso, está
construindo uma capela no orfanato. Para maiores informações sobre o projeto entre em contato pelo e-mail:
larbatistabiblicopr@hotmail.com, telefones/fax (44)
3528-3898, 3528-2104 e 3528-4865, Avenida Tupassi
6.400 - Jardim Progresso, Assis Chateaubriand- PR.
Posse
No dia 10 de novembro de 2007 acontece a posse do
novo pastor da Igreja Batista Boas Novas de Guaíra SP,
Pr Francisco Clayton Pinheiro Maciel. O culto de posse
acontece às 19h 30 na Casa da Cultura, Avenida Gabriel
Garcia Leal s/n°, próximo ao Lago Maracá. Para maiores
informações use o e-mail: boasnovas@com4.com.br,
telefone (17) 3332-1716. O endereço da igreja é Rua 20,
n° 668, Centro - CEP 14.790-000- Guaíra SP.
Conferências
Dias 10 e 11 de novembro o Templo Batista Independente em Vila São José, São Paulo, capital sob a liderança do Pr Ricardo M de Brito, realiza conferências sobre o passado, o presente e o futuro de Israel. Os
preletores serão o pastor da igreja, o Pr Alexandre B.
Dutra (Amigos de Sião) e Davi Corrêa da Academia de
Estudo dos Profetas Bíblicos. Contatos pelo telefone (11)
5924-6670. TBI em Vila São José localiza-se na Rua
Acácio Fontoura, 800 - Vila São José.
II Congresso
A COMJOBB realizou o seu II Congresso da Juventude no Acampamento Vip’s em Sorocaba SP nos dias 2 a
4 de novembro sob o tema: “O Desafio de Servir no Mundo Pós-moderno”. Os preletores foram os pastores,
Ebenézer Rodrigues da PIBB em Cidade Ademar e Alexandre B Dutra do TBI, ambas em São Paulo, Capital.

Cidade Náutica
Desde o dia 4 de agosto último, a IBB em Cidade Náutica, São Vicente SP está com o seu novo pastor, Eli
Beck Braga. Diversos pastores de igrejas co-irmãs estiveram presentes, inclusive o último pastor da igreja, que
agora está na IBB em Vila São Jorge, Guarulhos SP, Pr
Renato Sá Barreto.
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ANIVERSÁRIO E MISSÕES

Nos dias 11 a 14 de outubro de 2007 a Igreja Batista
Boas Novas em Sales Oliveira SP sob a liderança do Pr
Márcio realizou série de conferências missionárias para renovação da promessa de fé para missões. As conferências
também celebraram o décimo aniversário de fundação da
igreja. O preletor foi o Pr Daniel Rodrigo, missionário em
Jaboticabal SP. Diversas pessoas se converteram a Cristo
e duas se dedicaram para o ministério.Na foto, os pastores
Márcio com a esposa e filhas e Pr Daniel com a esposa.

LIVRAMENTO
O missionário da AMI em Pedregulho SP, Pr Armando
Castelan Jr estava em viagem com toda a família para a
cidade de Ibiraci MG onde participaria das conferências de
aniversário da igreja quando sofreu um acidente devido à
presença de tres vacas e um bezerro na pista. Houve um
começo de incêndio no carro que o pastor conseguiu apagar com o extintor do próprio carro. Graças à ajuda prestada
por outro irmão que seguia na mesma estrada, todos foram
socorridos no hospital de Franca SP. Nenhum deles sofreu
danos graves, pois o Senhor os livrou. O carro ficou muito
danificado e teve que ser guinchado. Orem pelo ministério
do Pr Armando e família em Pedregulho SP e agradeçam
com ele o livramento do Senhor.
EUA
No dia 21 de outubro último Benjamin, Luciana e Melissa
Leaf viajaram para os EUA onde permanecerão de 2 a 3 anos
para viabilizar o retorno ao Brasil como missionários. Eles
deverão atuar na implantação de novas igrejas aqui em nosso país. Entre agosto de 2001 e outubro de 2007, Benjamin
trabalhou na BBN International na cidade de Cornélio
Procópio PR. Nos dias 28 e 29 de julho deste ano participaram do início da Igreja Batista Memorial em Cornélio Procópio
para onde virá o seu pai, Pr Donald Leaf, em janeiro de 2008.
TATUAPÉ

MBIB
Carta circular da MBIB Missão Batista Internacional Brasileira assinada pela secretária Ana Paula Santana comunica o ingresso nos seus quadros do missionário Pr Ricardo
de Oliveira Leite no dia 11 de setembro de 2007. Pr Ricardo
é fruto do trabalho do missionário estadunidense Garry Lee
Tyler, atual presidente da MBIB. Contatos com a missão:
Caixa Postal 292-CEP 13.480-970 Limeira SP, e-mail:
mbib@terra.com.br, telefone (19) 3444-2257.
INAUGURAÇÃO
O missionário Pr Tomé Lopes dos Santos trabalhando
em Camaçari BA no Projeto Vila de Abrantes realizou conferências de inauguração do templo nos dias 25 a 28 de outubro. O trabalho de construção ainda não está totalmente
concluído, mas o prédio já está sendo usado para os cultos.
Nos meses de agosto e setembro seis novas pessoas se
converteram e no dia 9 de setembro aconteceu o batismo
de oito pessoas que já estavam preparadas: Fábio, Rafael
Quadros, Rafael Alves, Júlio César, Elison, Marcus Vinicius,
Joaquim, Wesley e Michele.

A Igreja Batista Esperança em Tatuapé, São Paulo SP comemorou o seu sétimo aniversário nos dias 13 e 14 de outubro último. O Pr Alceu Olímpio Ferreira (foto com a esposa)
tem planos para o crescimento da obra e já está com uma
congregação em Jacareí SP. A Igreja é filha da Igreja Batista
Esperança em Vila Mariana ao lado do Metrô Santa Cruz.

ENLACE

No dia 6 de outubro último, na Igreja Batista Boas Novas
em Sales Oliveira SP, aconteceu a cerimônia de casamento
dos jovens Milena e Rodrigo (foto). Os celebrantes foram os
pastores Márcio e Carlos Moraes. Rodrigo é obreiro e está
se preparando para o ministério pastoral missionário no
Seminário e Instituto Batista Independente em Franca SP.

28 ANOS

A Igreja Batista Bíblica em Barretos SP, sob a liderança
do Pr João Vasconcelos comemorou o vigésimo oitavo aniversário da obra que foi iniciada pelo missionário Lanny
Gene Wood. A data foi marcada por uma série de Conferências nos dias 26 a 28 de outubro tendo como preletor o Pr
Carlos A Moraes, Diretor de Missões da AMI. Na foto, pastor
João, a esposa Silvanete, Alexandre (tesoureiro da Igreja)
com a esposa Paula e ao centro, o jovem Denis.

Sã Doutrina
V

ocê pode receber em sua casa as
edições quatro a dez da Revista
Apologética Cristã “Sã Doutrina”. Basta
depositar o valor total de R$26,00 (Vinte e
seis reais) na conta 9419-6 do Banco do
Brasil, Agência 221 Operação 13 da Caixa
Econômica Federal, ambas em nome de
Luciano Herbert O. Lima.
Envie o comprovante do depósito e um
aviso dizendo que quer receber as revistas
de n° 4 a 10. Se desejar fazer uma assinatura anual, o valor é de: R$18,00 (dezoito
reais) para seis exemplares bimestrais. Os
pagamentos podem ser feitos também
através de cheque nominal cruzado para
Luciano Herbert O. Lima.
Enviar correspondências para: Marcos
Antonio Freire Martins, Praça Gerson
Sales, 42 1° Andar, Bairro Alto Maron - CEP
45.045-020, Vitória da Conquista BA.

Carregando
Pesos Supérfluos
H

á alguns dias minha filha pediu-me ajuda para
fazer suas malas. Ela ia viajar e deveria obedecer ao limite de peso especificado pelas normas.
Ela já havia colocado algumas roupas e calçados e
não cabia mais nada, mas a cama ainda estava cheia
de coisas para colocar lá dentro. Então resolvi tirar
tudo, comecei a arrumar de outro jeito e pedi a ela que
separasse aquilo que não fosse imprescindível e do
qual ela poderia abrir mão. Meio a contra gosto ela foi
descartando algumas peças e calçados considerados
supérfluos (por mim, é claro) e finalmente conseguimos fechar a mala e manter o peso permitido.
Essa não seria também a descrição de muitas vidas de crentes? Temos um limite de peso para suportar. Muitas vezes carregamos centenas de quilos sobre os ombros que nos impedem de chegar ao nosso
objetivo, de permanecer na obra, de cumprir o trabalho que o Senhor colocou em nossas mãos. Pesam
sobre nós dezenas de coisas que deixamos de realizar, de frases ou palavras que não dissemos, de sonhos e projetos que não realizamos. Muitos de nós
temos suportado por anos culpa por atos impensados
que praticamos pessoas que ferimos amigos que magoamos e que agem como quilos de bagagem que não
nos permitem chegar a lugar algum.
H tanta infidelidade em nossos atos, em nosso viver diário, há falta de sinceridade. Deixamos de amar
e passamos a nos amar porque sentimos que se não
fizermos isso, ninguém mais o fará.
Mas o Senhor Jesus nos tem dito: “Vinde a mim
todos vós que estais cansados e sobrecarregados e
eu vos aliviarei... porque o meu jugo é suave e o meu
fardo é leve.” Mt 11:28-30
A consciência pura é um terreno fértil para o desenvolvimento da fé. Confessar nossos pecados e
abandoná-los é ter liberdade para seguir em frente sem
o peso na consciência.
A consciência pesada ou a sensação de remorso
nos fazem envergar os ombros como se carregássemos grandes fardos, mas Paulo nos diz em Rom. 8:1
– que... “Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus”. O arrependimento não está fora
de moda, minha irmã, pois o pecado ainda faz parte
de nossas vidas. Um coração arrependido na presença de Deus é a oração que Deus quer de nós. Se
você já confessou os seus pecados a Cristo, abandone estes pesos , eles já foram carregados por Cristo
na cruz e estão pagos e como Davi você pode sentir
novamente o alívio e a alegria da salvação.
Numa pequena vila na Escócia vivia um médico que
se destacava por sua generosidade. Após sua morte
a esposa encontrou nos seus livros anotados várias
contas de pacientes onde se lia – “Dívida perdoada –
é muito pobre para pagar.” A viúva que não partilhava
da piedade do marido decidiu cobrar aquelas contas.
Levou o caso ao tribunal. O juiz perguntou-lhe: “Isso
que está escrito com tinta azul na frente da dívida é a
letra do seu marido” ? Ela respondeu que sim. “Então,
ele disse, não há tribunal no mundo que possa exigir
o dinheiro de uma pessoa cuja conta seu marido perdoou.”
Assim quando Cristo diz: “Teus pecados estão perdoados”, acredite minha irmã, você realmente está livre de pagar essa dívida.
Viva a vida cristã digna de hoje em diante e jogue
fora o peso supérfluo da culpa que está sobre seus
ombros e em seu coração.
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Aviva a Tua Obra, ó Senhor!
“Tenho ouvido, ó SENHOR, as tuas declarações, e me sinto alarmado; aviva a tua obra,
ó SENHOR, no decorrer dos anos, e, no decurso dos anos, faze-a conhecida; na tua ira,
Habacuque 3:2
lembra-te da misericórdia”.

A

Onde Está Baseada
a Salvação?
Uma reflexão em 1 Coríntios
Robert Ballard encontrou o Transatlântico
Titanic, que naufragou em
Abril de 1912, matando
1522 almas. Após 13 anos
dedicados exclusivamente
a esta busca, Ballard, com
73 anos, encontrou o navio
submerso a mais de 3 mil
metros de profundidade.
Ele era tão fascinado pelo
Titanic, que ao encontrá-lo
tirou 53.500 fotos. Ao concluir sua busca disse o seguinte: “A busca pelo
Titanic acabou. Que ele
descanse em paz. Missão
cumprida” .
Quando pensamos na
salvação, podemos agir
como Ballard, perdendo
completamente a sua perspectiva. A salvação não é
um fim em si mesma. Muitos têm vivido como se a
salvação terminasse com a
morte física, corpórea. Mas,
por não ser isto verdade, o
apóstolo Paulo, antes de
concluir 1 Coríntios, trará
instruções sobre a salvação enfatizando a ressurreição de Cristo e dos salvos (1 Cor 15.1-34).
Nossa salvação além
de não se limitar somente
a este mundo, ainda tem
muitas garantias reconhecidamente verdadeiras. Há
dois pensamentos que
permeiam os argumentos
de Paulo:
1. A PREGAÇÃO DO
EVANGELHO BASEIA-SE
NA RESSURREIÇÃO DE
CRISTO. a) Baseia-se na
pregação do Evangelho por
meio da Palavra (2); b) baseia-se na redenção de
Cristo garantida pela Palavra (3-4); c) baseia-se na
ressurreição corpórea de
Cristo evidenciada pela
Palavra e por testemunhas
(4-8); d) baseia-se na graça de Cristo alcançada por
pecadores perdidos (9-11).

Os acontecimentos que o
Evangelho descreve, na verdade ocorreram no mundo
real e não eram nem místicos nem míticos. E eles
ocorreram segundo as Escrituras, como predito e em
completa harmonia com a
revelação anterior. A Bíblia
não somente é um documento histórico como também verídico e inerrante. R.
Lawrence disse que: “ O
evangelho simplesmente
não é evangelho, se o elemento da ressurreição for
removido”. Volto a frizar que
tanto a natureza histórica
quanto as raízes das Escrituras evidenciam a ressurreição. Se o Evangelho que
você crê hoje te dá menos do
que a eternidade, então não
é boas novas. A pregação do
Evangelho não tem sua força nas pessoas, mas no
Cristo ressurreto.
2. A FÉ NA RESSURREIÇÃO DE CRISTO FAZ A DIFERENÇA ENTRE O TÚMULO E
A ETERNIDADE. Abrimos os
jornais diariamente e lemos
somente manchetes falando
de morte. Mas quando abrimos nossas Bíblias e lemos
os Evangelhos lemos somente manchetes falando
de vida, pois Cristo ressuscitou dentre os mortos. Alguns de Corinto afirmavam
não haver ressurreição do
corpo, e Paulo apresenta
uma série de conclusões
que naturalmente se extrairiam dessa declaração falsa.
Ao refutar este erro, encontramos respostas a duas
perguntas intrigantes:
O que perdemos sem a
ressurreição? a) a certeza
de que a Bíblia é a Palavra
inerrante de Deus (13-14); b)
a certeza de que Deus é verdadeiro (15); c) a certeza de
que fomos perdoados por
meio de Cristo Jesus (1519).
walacejuliare@yahoo.com.br

O que ganhamos com a
ressurreição? a) a certeza
de que há vida eterna para
nós (20-23); b) a certeza de
que Cristo reinará aqui na
terra (24-28); c) a certeza de
que o batismo simboliza
também a ressurreição
(29); d) a certeza de que vale
a pena enfrentar provações
por causa de Cristo (3032); e) a certeza de que uma
fé firme em Cristo define a
qualidade da vida de um
cristão (33-34).
Durante a Guerra da
Coréia, dois prisioneiros
foram algemados juntos.
Um era devoto budista; o
outro, cristão sincero. Embora o regulamento proibisse que conversassem, o
jovem cristão frequentemente falava ao seu companheiro de sofrimento
acerca de seu Salvador. O
budista prestava intensa
atenção. Nunca ouvira a
história evangélica tão repassada de amor!
“Meu amigo”, disse um
dia o budista, “tenho sido
fiel e seguidor de Buda, há
muitos anos. Ele foi um
grande homem, mas está
morto. Duvido que, por melhor que tenha sido, possa
ajudar-me ou salvar-me. O
Salvador do qual me tem
falado, morreu e ressurgiu.
Ele é um Salvador vivo”.
Aqui o homem fez uma
pausa, e então voltou a falar, com muita reverência,
em tom de voz brando e
gentil. “Decido-me a fazer
também meu, o seu Jesus
Cristo, pois careço de um
Salvador vivo”.
Quando alguém crê que
Cristo ressuscitou dentre
os mortos e vive nesta garantia, vive uma qualidade
de vida incomparável perto
daqueles que negam a ressurreição ou não vivem sobre sua perspectiva!

s Escrituras Sagradas registram por diversas vezes o clamor por
avivamento. Homens de
Deus foram movidos a levantar a voz pedindo ao Senhor
que avivasse o povo Dele.
Estes mesmos homens insistiram com o povo que
buscassem o avivamento
que é produzido por Deus.
De acordo com os profetas
o Senhor é quem faz brotar
no povo um novo coração, no
qual há prazer na sua lei, justiça, fé, alegria abundante,
adoração verdadeira, reverente temor pelo Santo. Pensando assim podemos dizer
que avivamento é limpar, purificar para que produza os
devidos frutos. O Senhor Jesus fala que sendo Ele a videira, o Pai irá limpar os ramos que estão nele para
que dê mais frutos. Cristo
também nos diz que aquele
que não dá fruto é cortado e
lançado fora. Diante de uma
decadente igreja que se diz
evangélica onde se fala muito dos dons do Espírito e que
não apresenta os frutos do
Espírito, devemos pedir ao
Pai que limpe a videira. Há
um feixe de gente que nem
de vara seca pode ser chamada. É mais apropriado
nomear de parasita, erva
daninha, joio no meio do trigo. O que podemos dizer
dos aproveitadores que se
intitulam de pastores, e no
anseio de maior poder se
promovem a “bispos”. Sendo insaciáveis logo se tornam “apóstolos”, param por
ai devido a não haver maior
nomenclatura. Não podemos
ficar assistindo os lobos

Pr. Luciano com a esposa Edileuza

devoradores, senhores absolutos de mega-igrejas que
negociam a alma dos incautos e mercadejam a fé dos
fiéis. Não devemos calar diante de uma denominação
(Universal) que se declara a
favor do aborto e faz propaganda em canal aberto incentivando tal crime aos
olhos de Deus. Que tipo de
ética ou moral tem assumido aqueles evangélicos do
meio político? É assustador
saber que de 69 deputados
acusados na “máfia das ambulâncias” 24 eram evangélicos. E ainda precisamos decidir o que fazer com as bombásticas acusações de Caio
Fábio em recente entrevista
(vídeo no youtube: Caio conta
tudo) alistando horríveis sujeiras dos mais influentes líderes evangélicos do nosso
país. Como homens de Deus
e verdadeiros servos de Cristo, precisamos ser mais ousados, lutando firmes e em
um só espírito pela fé evangélica (Fp. 1:27), temos de
proclamar um santo aviva-

BOA DOUTRINA
Pr Jaime King
Editora Maranata
(35) 3832-2704
Jimandpat10@terra.com.br
Caixa Postal 171
37270-000Campo Belo MG
Este é o primeiro de uma série de quatro
livros preparados para estudar as doutrinas básicas da Bíblia. O material pode
ser usado em classes de jovens e adultos da EBD ou grupos de estudos.
LIÇÕES AOS MEUS ALUNOS
C H Spurgeon
PES
Caixa Postal 1287
01.059-970 São Paulo SP
Este livro é um clássico sobre Homilética
e teologia pastoral. O seu autor e conteúdo dispensam apresentação.

mento, uma purificação, uma
limpeza na casa de Deus.
Como povo de Deus devemos
insistir em oração para que a
graça do Pai seja derramada
sobre nós. O transbordar da
graça produzirá uma igreja
cheia do Espírito, revigorada,
revivificada. A vida abundante
injetada na igreja refletirá a
glória de Cristo que no seu
esplendor há de afugentar as
escorias que impedem o crescimento vigoroso da obra do
Senhor. Aviva a tua obra, ó
Senhor!
Pr. Luciano Laurentino
(Bacharel em Teologia –
SEBARSP e aluno no
Mestrado do
mesmo seminário)
Nos dias 15 a 18 de novembro de 2007, a Igreja
Batista Regular Água da
Vida, sob a liderança do Pr.
Luciano Laurentino estará
realizando uma série de conferências sob o tema: “Aviva a Tua obra, ó Senhor”. O
motivo das conferências é a
comemoração do 27º aniversário de fundação da igreja.

UM LEGALISTA NO ÉDEN
Rogério M. Rezende
Editora Candeia
www.candeia.com.br
Numa linguagem parabólica
quase enigmática, este livro
chega a ser provocativo. Ele
mexe com os conceitos e
valores.

ISRAEL, A NAÇÃO ETERNA.
Pr José Infante Jr
Edição do autor
Caixa Postal 20
45.000-000 Vitória da Conquista BA
Israel é a substância deste livreto, cujo
autor é um defensor da “Terra Prometida”
e do seu povo: hebreus, judeus, israelitas
e israelenses.
CRENTE, LEIA A BÍBLIA.
Dr. Aníbal Pereira dos Reis
Edições Cristãs
edicoescritas@uol.com.br
Caixa Postal 250
19.900-970 Ourinhos SP
Ler a Bíblia pode ser a solução para qualquer pessoa neste mundo atribulado e
confuso. Foi lendo a Bíblia que o autor
deste livro, um ex-padre católico romano
se converteu a Cristo.

10 PRIMEIROS PASSOS
PARA NO NOVO CRISTÃO
Woodrow Kroll
Editora Verdade Bíblica
www.verdadebiblica.net
Um guia seguro para iniciar
a caminhada cristã. Cada
novo convertido deveria receber um exemplar deste
livreto.
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30 Anos de Ministério Pastoral
40 Anos de Pregação da Palavra
Fora o Comodismo!
Viva o Crescimento
na Graça!

O

cristão é um ser humano em desenvolvimento.
Alguém usou uma camiseta onde estava escrito : “Tenha paciência porque ainda estou em construção”.
Um ser vivo deve crescer, se não há crescimento,
não há vida. A base do crescimento cristão é o conhecimento de Cristo. Ao crescermos nele, cresceremos
à Sua semelhança .
Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. II Pe 3.18
O conhecimento superficial produz crentes superficiais. Paulo disse: Eu sei em quem tenho crido. Crescer na Graça é crescer na compreensão do favor de
Deus. É a compreensão de que tudo que temos, tudo
que somos é presente, não merecemos nada, nada,
nada. Deus não nos deve nada, Ele é bondoso, suas
demonstrações de bondade estão evidenciadas na existência, a maior delas é manter-nos vivos.
Crescer na Graça é o crescer em Jesus. Como Jesus crescia conforme Lucas 2.52?
Crescia em sabedoria: desenvolvimento intelectual
Crescia em estatura : desenvolvimento físico
Crescia em graça, diante de Deus: desenvolvimento espiritual.
Crescia em graça diante “dos homens.” Ocorria um
processo de aperfeiçoamento emocional, social no seu
convívio com as outras pessoas.
O crescimento é equilibrado, não é só espiritualmente, todas as áreas são interligadas. Cuidar do corpo, alimentação, repouso, atividade física, estudos e
fazer tudo para a glória de Deus.
Qual o Cristo que você está conhecendo? O
Cristo revolucionário, a la Che Guevara? O Cristo dos
teólogos da libertação, invasores do patrimônio alheio?
O Cristo cara legal, o chefe gospel que se adapta a
todos os modismos? O Cristo sensacionalista dos neopentecostais, aquele que vai fazer todos os seus gostos, atender seus caprichos ou o Cristo Servo-sofredor
dos profetas, o Cristo da Esperança de todo o Novo
Testamento?
Crescimento espiritual não é simplesmente comparecer à igreja e ler a Bíblia. Tem gente que pensa, como
disse o dr. Hendricks: Um pouquinho de Bíblia diariamente é suficiente para manter o diabo o afastado.
Veja dois sinais de imaturidade:
1-Fazer comparações: Ah! Que legal, essa mensagem é excelente para tal pessoa... Eu já aprendi
muito, ou então: Tal pessoa é mais privilegiada do que
eu, por isso tudo de bom acontece com ela. Você é
você, especial à sua maneira.
Pode ser que em algumas áreas estejamos dando
passos enormes. Contudo convém, de vez em quanto refletir, avaliar . Como estou indo em tal aspecto?
Nesse processo de crescimento, devemos continuar firmes com alguns hábitos, outros, precisamos refinar e outros rejeitar, valores, comportamentos que nos
atrapalham...
2-Importância demasiada ao dinheiro. Não esgote suas forças tentando ficar rico; tenha bom senso! Pv
23.4. Seus pensamentos dominantes são: vou ganhar
mais dinheiro? Levarei vantagem? Não passa em sua
mente: É uma porta que se abre para servir ao Senhor?
Sou um egoísta abençoado ou um altruísta abençoador?
De acordo com A. W. Tozer: a graça surge do fundo
do coração de Deus, do abismo incompreensível do
Seu ser santo. Mas o canal pelo qual os homens recebem a graça é Jesus Cristo, crucificado e ressurreto.
O apóstolo Paulo, que mais do que qualquer outro é
um expoente da graça na redenção, jamais desassocia
a graça de Deus do Seu Filho crucificado. Em seus
ensinamentos os dois se encontram sempre juntos,
um só organismo inseparável.
Segundo Jayme Kemp: A Graça é a qualidade especial que proporciona base para todos os relacionamentos saudáveis, em toda e qualquer fase. Graça é
demonstrar bondade a quem não merece, é dar liberdade para que algo seja feito do jeito da pessoa e não
do nosso. A graça diz: fico admirado por você me amar,
apesar de todas as minhas incoerências! Graça é constatar paciência diante da irritação.
Graça é compreender, assimilar e experienciar a bondade de Deus em perdoar todos os nossos pecados através de Jesus. E como a Graça é dinâmica, somos instrumentos, receptores para contar aos outros, estendê-la
aos da nossa casa e continuar ministrando-a àqueles em
nossa volta, carentes desse favor divino.
edgardonato@terra.com.br - São Paulo - SP

T

ranscorria o ano de
1963, eu estava com
12 anos, e continua vivo em
minha lembrança, o domingo em que chegou à igreja a
família do missionário
Jimmy W. Rose. Ao serem
anunciados, no final do culto, ele apresentou-se como
um missionário batista que
estava chegando a Batatais
para plantar uma nova igreja. Esta notícia caiu como
um bálsamo para o pequeno grupo de irmãos, uma vez
que se sentiam um pouco
abandonados. A igreja estava sem pastor, e a liderança
nos cultos era exercida pelo
irmão João de Paula.
E, mais uma vez, como
prova da misericórdia divina
em minha vida, a garagem da
casa do irmão João, que ficava em frente da nossa casa
serviu como primeiro salão
para as reuniões da nova igreja. Dali saímos para o prédio
da igreja um ano após o início
da obra, prédio este que teve
como construtor responsável
o meu próprio pai.
Aos 13 anos rendi o meu
coração e minha vida ao Senhor Jesus. Durante a realização de uma conferência
evangelística na cidade de Ribeirão Preto, onde a igreja de
Batatais se fazia presente, senti
o toque de Deus, aceitei a Cristo e fui aconselhado pelo próprio pastor Jimmy Rose.
Aos 15 anos assumi meu
primeiro ministério como
professor da EBD para crianças. Aos 16 preguei minha
primeira mensagem em uma
reunião de jovens das Igrejas Batistas Independentes
do Nordeste Paulista, e aí
para nunca mais parar de
pregar. Logo, juntamente
com meu cunhado o saudoso
pastor
Dosoaldo
Agnesini, nos vimos responsáveis pela ministração da
palavra na igreja, quando da
viagem do Pr. Jimmy para os
Estados Unidos.
Em 1970 já com 19 anos
matriculei-me no Seminário
Batista Regular de São Paulo, aquele da Avenida
Ipiranga, onde me formei em
Continuação da página 1

P

r Anderson tem 26
anos e está casado
com Marianne. Ambos são
frutos do trabalho do missionário Roberto Nichols de
Formiga MG, agora membros
da IBI em Campo Belo.
Ao assumir o trabalho,
cerca de 15 pessoas estavam congregando. Agora
são mais de trinta. O Distrito
de Boticão tem apenas 400
habitantes reunidos em uma
vila e cerca de mil contando
todas as aglomerações da
zona rural. A cidade de
Aguamil tem 4.700 habitantes, incluindo Boticão. A distância entre Campo Belo e
Boticão é de 30 km e de
Boticão até Aguamil 12 km.
O Pr Anderson, formado
pelo Instituto Bíblico da Primeira Igreja Batista de São
Sebastião do Paraíso MG foi
ordenado ao ministério no
dia 14 de abril de 2007 em
Formiga MG. Ao assumir o
trabalho mudou-se para
Boticão e está recebendo
apoio financeiro de algumas

1973. Em agosto de 1977
assumi o pastorado da Igreja Batista Independente de
Orlândia, onde permaneci
por mais de 16 anos.
Desde cedo em meu ministério o Senhor me conduziu
para
uma
visão
missionária e de plantação
de Igrejas. Desafiei os membros, eles aceitaram, e assim pudemos dar início a
cinco novas igrejas na região, ampliar consideravelmente o investimento na
obra de missões e construir
um novo prédio que triplicou
a capacidade do antigo.
Neste período também,
pude ter o privilégio de cooperar na organização e fundação do Seminário Emaús
e da AMI – Associação
Missionária Independente,
da qual participei como Presidente e Secretário Executivo desde sua fundação em
1989 até 1993. De 1994 a
1998 pastorei a Igreja Batista Boa Novas, em Ribeirão
Preto, de onde saí para o
pastorado da Igreja Batista
Bíblica Nova Jerusalém em
Vila Remo, São Paulo.
Desde 2005 participo do
ministério pastoral da Igreja
Batista Bíblico do Centro em
Campinas, sob a liderança
do Pr. Natal Losnach. Juntos
Deus nos tem dado o privilégio de sonharmos (e na verdade já começamos a experimentar a concretização deste sonho) com uma Igreja
que seja relevante na comunidade, compromissada
com o evangelismo e a obra
missionária, inspiradora na
adoração, fiel na doutrina bíblica e marcante na comunhão, sempre baseados no
cumprimento dos mais de
40 mandamentos recíprocos
que o Senhor Jesus deixou
para a sua igreja no NT, tendo como principal o: “amaivos uns aos outros”, como a
verdadeira identidade dos
discípulos de Cristo diante
do mundo.
Além do desejo de ver
este sonho ser realizado na
íntegra, um outro sonho me
incomoda hoje, qual seja, o

Pr. Álvaro com a esposa Luzia

CENTRO DE TREINAMENTO
PARA PLANTADORES DE
IGREJAS e MISSÕES
TRANSCULTURAIS.
Não posso esquecer de
agradecer à minha família.
Primeiro à minha amada esposa Luzia, fiel companheira desta jornada por mais de
34 anos. Sem ela seria impossível chegar até aqui. Temos três preciosos filhos
que partilharam conosco
das lutas, das injustiças e
dos temores, mas que também puderam colher muitas
e preciosas bênçãos pelo
carinho, consideração e
apreciação dos que foram
companheiros nestes anos
de ministério.
Antes de terminar tenho
que destacar três homens: o
primeiro o meu progenitor,
Antonio Pavan, que o Senhor
já levou para a eternidade. O
segundo foi o missionário
Jimmy Rose, que ainda jovem, com sua esposa Nancy
e os filhos obedeceu ao chamado de Deus e aceitou o
desafio
das
missões
transculturais, vindo para o
Brasil. O terceiro foi o pastor Raimundo de Paiva Farias, que também já partiu
para a eternidade, a quem
devo os primeiros passos na
vida ministerial. Jamais

aprendi tanto em tão pouco
tempo de convívio ministerial. Acolheu-me em sua casa,
juntamente com sua amada
esposa a irmã Áurea, como
a um filho. E como a um irmão de sangue fui recebido
pelos seus dois filhos Tércio
e Lindberg. Sou imensamente grato ao meu Deus por têlo conhecido em 1970 como
pastor da Igreja Batista de Vila
Curuçá em Santo André, onde
freqüentei até agosto de 1974,
após minha formatura no seminário, quando retornei para
Batatais.
Faço minha as palavras
deste precioso hino: “a Deus
toda a glória”, pois como
bem disse o amado apóstolo Paulo, que me permito
parafrasear: “em nada tenho
a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra com
alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor
Jesus”.
Minha eterna gratidão
aos que têm acompanhado meus passos por tantos anos, verdadeiros
amigos e preciosos irmãos destas igrejas por
onde passei. Tenham certeza que os tenho em elevada estima.
Pr. Álvaro Augusto Pavan
Campinas - SP

Nasce uma Igreja
igrejas.
Atualmente a nova igreja
já tem dois terrenos, um para
a igreja e outro para a casa
pastoral. Estão construindo
um salão para os cultos medindo 10 x 6 metros.
Há necessidade de apoio
financeiro e em oração para
essa igreja que está nascendo. Os que quiserem manter
contato e saber como podem
ajudar no sustento do Pr
Anderson ou na construção,
o endereço é: Rua Olinta Pinheiro, 295 Boticão CEP
37.273-000 Aguamil MG, telefone (35) 9831-1500.
Naquela região, e em
todo o nosso Brasil, há centenas de pequenos Distritos
e Municípios que vivem
como povos não alcançados.
Esse trabalho pode ser um
modelo para que muitas novas igrejas possam nascer
alcançando milhares de almas. O investimento para
novas igrejas em lugarejos
como Boticão é bem menor
do que o investimento para

alcançar povos tribais e há
uma tremenda necessidade

de olhar para estes campos
que vicejam.
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29º Aniversário

O Poder da Profecia
O

s irmãos que foram
a Águas de Lindóia
SP e participaram do IX Congresso Internacional sobre a
Palavra Profética nos dias 17
a 20 de outubro último voltaram abençoados pela comunhão cristã e pelas mensagens e palestras da Palavra
de Deus,
O “Poder da Profecia” estimulou os participantes a
permanecerem firmes na fé
e na pregação do Evangelho
aguardando a volta do Messias de Israel e Noivo da Igreja, o Senhor Jesus Cristo.

Na foto maior:
Pr. Martim com a
esposa e Pr. Jeany.
Na foto menor
Pr. Jeany

Da esquerda para a direita:
Jamil, Dieter, Samuel,
Dave, Eros, Ingo,
Norbert e Reinhold

E

m janeiro de 2007 o Pr Jeany Marques Santos assumiu o pastorado da Igreja Batista do Calvário em
Uberlândia MG. Nos dias 24 a 26 de agosto deste mesmo
ano a igreja realizou uma série de conferências em comemoração ao seu 29° aniversário de início do trabalho. O pregador foi o Pr Martin que falou sobre Missões.
Em 1978 o missionário estadunidense, Marvin Leboy
Fray começou a implantação da igreja. No dia 5 de junho
daquele ano foi comprado o terreno para a construção do
templo em nome da Sociedade Evangélica Baptist Mid
Missions. No dia 28 de junho de 1987 a igreja foi legalmente organizada.
Durante as conferências de aniversário, a Igreja Batista
do Calvário recebeu a visita de representantes de diversas
igrejas daquela região: Igreja Batista Ebenézer de Uberlândia
MG (Pr Marcos), Igreja Batista Emanuel de Uberlândia MG
(Pr Silvio), Igreja Shekiná de Uberlândia MG (Pr Luiz), Igreja
Vida Nova de Uberlândia MG (Pr Altair), Igreja Batista da Paz
de Uberlândia MG (Seminarista Anderson), Igreja Cristã
Evangélica de Uberlândia MG (Pr Marcelo) Igreja Evangélica
de Inhumas GO e Igreja Evangélica de Nova Veneza GO.Para
contatos com o Pr Jeany: jeanuheliamar@yahoo.com.br.

SEMINÁRIO BATISTA EMAÚS

Curso de Complementação
do Bacharelado
P

or causa do reconhecimento
do MEC no curso de teologia, muita procura têm surgido para a convalidação do
diploma de Teologia, porém
é necessário ter diploma de
Bacharel, com carga horária adequada de matérias
cursadas. Para aqueles
que possuem curso de Licenciatura ou Médio e querem fazer a complementação
para Bacharelado, o Seminário
Batista Emaús estará oferecendo
em 2008 este curso em módulos. Além da complementação,
será feito a adequação do currículo cursado em outra escola.
ENCONTROS EM TRÊS MÓDULOS
Primeiro encontro: de 10 a 15 de Março de 2008.
Segundo encontro: de 7 a 12 de julho de 2008.
Terceiro encontro: de 17 a 22 de Novembro de 2008.
CUSTOS
10 parcelas de R$ 150,00 (verifique possibilidade de descontos)
Matricula – R$ 30,00
Material didático incluso na mensalidade
MATRICULAS ABERTAS
Até 01 de março de 2008
INFORMAÇÕES
E-mail: sbemaus@gmail.com
Tel.: (11)4337-3100
Falar com Paulo Henrique ou Pr. Antonio Pupin.

Família McCutchen
O

casal de missionários Mark Steven e
Dana Jalene McCutchen (foto
1) com a filha chegaram ao
Brasil em 1992. Enquanto
estudavam o português, ajudaram a igreja em Jardim
Varginha, São Paulo, capital.
Em seguida, iniciaram uma
nova igreja em Vargem Grande de Parelheiros juntamente com o missionário Jerry
Lantz em 1994.
Em 1997, com muita dor no
coração, a família McCutchen
teve que retornar aos EUA devido ao estupro sofrido pela filha de apenas 13 anos de idade. Era necessário um tempo
de aconselhamento e de refazer as energias.
Enquanto estavam nos
EUA, decidiram ir para a Nova
Zelândia por tres anos, entre 1998 e 2000 onde tiveram
a oportunidade de ajudar em

duas igrejas que estavam
sendo fundadas por outros
missionários.
Em 2002, retornando ao
Brasil, foram para Vargem
Grande de Parelheiros para
cuidar da igreja enquanto Pr
Jerry Lantz viajava com sua
família para prestar relatóri-

os às igrejas mantenedoras.
Em 2005, os McCutchen
foram aos EUA para relatórios e na volta, em 2006 começaram a apoiar dois trabalhos em São Paulo, capital: no TBI em Moema e na
Favela Paraisópolis com o
missionário Washington dos

N

o ano de 1851, um
aclamado engenheiro, James Roebling, foi convocado para um grande desafio: lançar uma ponte sobre as Cataratas do Niágara.
Ao considerar a largura da
garganta (252 metros) e a
profundidade (61 metros),
entende-se melhor de que
tipo de tarefa nós estamos
falando. Resumindo a história, o grande dilema de
Roebling era o como lançar
alicerces numa correnteza
cujo poder e fúria das águas
arrastariam qualquer tentativa menos que 100% precisa para o fundo da precipício – estamos falando de
algo cerca de 37,5 milhões
de galões de água por minuto! A solução veio pela ajuda
de um amigo, Edsel (conhecido por propor soluções inusitadas para dilemas profundos). O homem teve uma
idéia fantástica! Realizou um
concurso de pipas. E, veja só
a pretensão do camarada, o
vencedor seria aquele que
conseguisse pousar a pipa
do outro lado do vão. Após
algumas semanas, o vencedor saiu feliz com seu prêmio: U$ 5,00. E Edsel, tinha
uma linha que puxaria uma
outra linha mais grossa, que
puxaria um cabo de aço, que
por sua vez puxaria milhares
de outros cabos das mais
diversas bitolas. A solução

estava determinada: Roebling construiria uma ponte
suspensa por cabos. O vão
era apenas muito grande,
mas não intransponível.
Há um desafio gigantesco à frente? Há um vão aparentemente intransponível?
Você normalmente se rende
diante de um desafio grandioso ou busca soluções
NAQUELE que resolve de
fato o problema - se necessário, usando uma brincadeira de criança?
O povo do bairro onde
está a nossa igreja era muito distante. A baixa condição
social, econômica e educacional esculpiu uma garganta profunda demais. Os
maus testemunhos “evangélicos” eram como as correntezas, velozes e agressivas
do Niágara. As estratégias
passadas só conseguiram
aumentar o vão.
Pedimos que Deus nos
aproximasse mais daquele
povo. Uma primeira pipa
pousou no lado de lá. Pousou sobre o posto de saúde
do bairro – USF. O primeiro
contato foi tímido, desconfiado. Como poderíamos oferecer apoio espiritual, pregar
o evangelho, servir as pessoas, sem atrapalhar? Começamos devagar, oferecendo ajuda para pequenos
reparos no prédio. Depois de
um tempo, descobrimos que

um Posto de Saúde é uma
infindável fonte de informação sobre famílias da região. Passamos a oferecer
cestas básicas mediante
um encaminhamento do
Posto. Junto com as doações, oferecemos um
evangelho de João, com
uma explicação do evangelho, pessoalmente. De lá
pra cá, muita coisa mudou.
Após dois anos de parceria, a USF já ganhou duas
grandes reformas (tudo
feito pela própria igreja); recebeu doações de aparelhos médicos vindos dos
Pr. Paulo Santos
EUA (intermediados pela
e-mail:
igreja); inúmeras cestas
pr.paulosantos@piba.org.br
básicas, eletro domésticos,
móveis, roupas, palestras, rar. Só Deus sabe quantas
etc. Tudo oferecido, pela pró- pessoas virão ainda buscar
pria igreja, a famílias neces- ajuda e levarão, no coração,
sitadas e funcionários do a Palavra da salvação.
Posto. Muitos ganharam com
Ao pousar do outro lado
isso. Mas quem mais ga- da catarata, aquela pipa linhou foi a obra e o nome do gava um extremo ao outro
Senhor. As pessoas hoje apenas por uma simples lisabem que, perto delas, há nha. Mas, através dela vieuma igreja em que elas po- ram linhas mais grossas,
dem confiar.
cabos de aço cada vez grosPara nós, da igreja local, sos; e, finalmente, a ponte
o grande resultado deste tra- ficou pronta. Mas, se penbalho todo, até agora, foi a sarmos bem, o abismo foi
conversão de duas famílias. vencido por uma simples
Uma dessas famílias per- idéia, uma simples linha de
manece aqui na igreja - es- pipa. Será que seria forçar
tão em preparo para batizar. dizer que aquela fina linha
A outra, mudou-se de cida- representava a fé daqueles
de após um tempo. Só Deus malucos engenheiros? (Mt
para dizer onde isso vai pa- 5:16).
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Santos Ximenes e a esposa
Josiene Sacramento Cerqueira Ximenes (foto 2).
A família McCutchen está
no Brasil através da World
Baptist
Fellowship
in
Arlington, Texas e para manter contato use o e-mail:
mcmccutchen@terra.com.br.

Cataratas do Niágara
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