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Movimentos Satânicos
Envolvem Líderes Cristãos
D

e fontes fidedignas temos informações que agentes ocultistas estão
infiltrados em diversos movimentos evangélicos mundo afora disseminando o
satanismo e colocando seus agentes em
posições de decisão. O propósito é destruir as igrejas cristãs através da destruição dos seus líderes. Falsos mestres, verdadeiros lobos travestidos de ovelhas estão agindo abertamente com a finalidade
de levar o povo de Deus a uma apostasia
jamais vista desde o Pentecostes.

PROEFE 2007

A Nova Ordem Mundial exige um
ecumenismo religioso global que deve caminhar juntamente com as mega-tendências da economia e da política. O caminho do controle total do Anticristo passa
pela religião única que lhe dará autoridade
espiritual e domínio.
Há uma grande conspiração em marcha e nós sabemos que ela terá plena liberdade apenas após o arrebatamento da
Igreja (II Ts. 2:7).
Continua na página 3

Estude no
Emaús em 2008
A

A

cidade de Sales Oliveira foi
impactada pela mensagem do Evangelho! Foram quatro dias de muita transpiração,
mas o que não faltou para os 64 participantes
do PROEFE 2007 foi inspiração.
Evangelismo pelas ruas da cidade e de
casa em casa, E.B.F. à tarde para as crianças,
reuniões evangelísticas à noite nas praças
com cenas da crucificação de Cristo, peças
teatrais e uma disposição e alegria
contagiantes espalhada pelos irmãos que foram de São Paulo, capital para Sales Oliveira,
região Nordeste do Estado de São Paulo.
Ao todo, foram contatadas pessoalmente
mais de trezentas pessoas, sendo que 180
delas demonstraram ter entendido o Evangelho fazendo pública profissão de fé.

inda há vagas para o
curso de complementação do bacharelado
em Teologia que será realizado através de módulos em 2008
pelo Seminário Batista Emaús
em São Bernardo do Campo SP.
Esse curso será ministrado apenas em 2008 e visa
complementar e adequar os
currículos daqueles que já
cursaram teologia, mas ainda faltam créditos para receber o Bacharelado. Com o
curso de complementação
terminado
através
do
Emaús, o aluno estará habilitado a procurar uma escola
credenciada pelo MEC e fa-

O PROEFE – Projeto Evangelístico em Feriados é organizado pela JIBE – Juventude
da Igreja Batista Esperança de São Paulo SP,
liderada pelos pastores Sérgio de Moura,
Marvin Fray. O trabalho foi liderado pelos irmãos Wagner Mignella, Betinho e Tico.
De acordo com o pastor Márcio B.S. Trindade, o PROEFE abriu as portas para trabalhos de discipulado para o próximo ano, pois
já estão contatando as pessoas que fizeram
decisões. Uma jovem já tem ido aos cultos
depois do evento.
Os irmãos em Sales Oliveira estão animados para dar continuidade ao trabalho e
com o coração repleto de gratidão pelo
apoio recebido daqueles preciosos irmãos
em Cristo. Proefe: www.ibe.org.br/proefe.
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m março de 1999, o Pr
Stephen Doolittle juntamente com a esposa Kelly
e os filhos (foto), chegaram ao
Brasil como missionários
para implantar igrejas.
No ano 2000, depois de

Independente Macedônia.
O templo tem sido reformado e a igreja está crescendo em sua visão missionária
apoiando seis projetos e mais
dois novos que serão incluídos ainda este ano. Os planos são de fechar o ano de
2007 apoiando dez projetos.
Nos dias 17 e 18 a igreja
realizou uma conferência
missionária tendo como
preletor o Pr Carlos A. Moraes,
da Associação Missionária
Independente.
O projeto do Pr Stephen é
fazer uma base na capital do
Acre, Rio Branco, com 290 mil
habitantes visando alcançar
outros lugares do estado que
tem pouco mais de 500 mil
pessoas.

Um Pastor para Portugal
O

missionário estadunidense Douglas Fry
que trabalha em Portugal por
duas décadas está em busca
de um pastor brasileiro para
assumir a igreja por ele organizada. A igreja está na cidade de Ericeira e os seus planos são de fundar outra igreja em Mafra.

A igreja em Ericeira é formada por 70% de brasileiros
e 30% de portugueses e a própria cidade está dividida quase meio a meio entre os dois
povos e há muita dificuldade
de encontrar pastores batistas fundamentalistas por lá.
O pastor brasileiro que
aceitar o desafio terá que ter

um coração missionário e submeter-se ao aprendizado da
cultura portuguesa. Haverá
uma entrevista preliminar com
o possível candidato para decidir se haverá seqüência no
projeto e efetivação do convite.
Contatos aqui no Brasil com o
Pr Edgar Donato, e-mail:
edgardonato@terra.com.br.
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Pr James Timothy
Allen, juntamente
com sua esposa Soraia,
missionários em Joinville –
SC
tiveram
um
ano
riquíssimo em bênçãos do
Senhor. No dia 18 de outubro último a família foi abençoada com a chegada do
quarto filho, James Franklin
Kent Allen. Os outros tres filhos, Matthew (17), Priscila
(14) e Stephanie (2) fizeram
a festa (foto).
No ministério, a chuva de

bênçãos começou no mês de
julho com um intensivo do estudo cronológico da Bíblia ministrado pelo missionário
Samuel Brennan, de Chapecó
– SC.
Agosto foi marcado pela
presença do Pr Sean Lunday,
de São Paulo, capital. Ele e
toda sua família abençoaram
a igreja realizando a Primeira Conferência Bíblica nos
dias 1 a 5 daquele mês.
O mês de setembro foi a vez
de enfatizar missões, o que já

m
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Entre
em
contato:
sbemaus@gmail.com, telefone (11) 4337-3100 e fale com
Paulo Henrique ou Pr. Antonio
Pupin.

Bênçãos no Sul

Igreja Batista Macedônia
terem permanecido quase um
ano em Cuiabá
MT, foram para
Brasiléia
AC
onde deram início à Igreja Batista Independente.
Em 2004 iniciaram um novo trabalho em Guajará
AC. Atualmente, a
igreja em Brasiléia
já tem o seu pastor de tempo integral, William José da Cruz.
No dia 31 de dezembro de
2006, a convite de alguns irmãos de Rio Branco AC, remanescentes da Igreja Batista da
Vitória, Pr Stephen deu início à
implantação da Igreja Batista

zer a convalidação do diploma dentro dos critérios de
cada instituição.
O Emaús está fazendo
um levantamento do maior
número possível de escolas que estejam fazendo a
convalidação para dar aos
alunos.
Se você já é formado por
institutos bíblicos, sendo pastor ou não, e tem o segundo
grau completo, entre em contato com o Emaús o mais breve possível e solicite maiores
informações. Também estão
abertas as matrículas para o
ano letivo de 2008 para os
cursos regulares da escola.
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se tornou prática na igreja desde sua fundação. Este ano os
preletores do mês de missões
foram
os
missionários
Aguinaldo Ferreira (Venezuela),
Jovito D. Nunes (Portugal),
Fernando César Martins (São
Carlos SP) e Vanderley Borges
(Goianésia GO).
Agora, com o novo membro da família, o casal se
prepara para as comemorações do final de ano e para
recarregar as baterias para
2008.
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“Cuidado para que no esforço de alcançar o melhor,
você não estrague o que já é bom”.
(AD).

“Nós os Vivos”
T

enho dito, por onde ando
que nos meus planos pessoais não está o túmulo, o sepultamento. Declaro sempre que nunca tive a pretensão de fazer parte
do “primeiro grupo” pela ordem
dos acontecimentos descrita pelo
apóstolo Paulo na sua primeira
carta aos tessalonicenses 4:13-18.
Ali menciona que no arrebatamento da Igreja, após o soar da última
trombeta de Deus, “os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro: depois nós, os que ficarmos
vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares”.
Na segunda carta aos mesmos
tessalonicenses, Paulo fala sobre
a revelação do Senhor, no final dos
sete anos da Tribulação. Apresenta a razão porque o Anticristo não
se manifesta antes do arrebatamento da Igreja: a presença daquele que detém Satanás, a presença
do Espírito Santo neste mundo através da Igreja.
Nós, os crentes vivos, habitação

do Espírito Santo neste mundo, até
àquele piscar de olhos do arrebatamento estamos barrando a manifestação do Anticristo (II Ts. 2:7). No
entanto, observamos que o cenário
está sendo montado para a entrada
no palco do “homem do pecado, o
filho da perdição”, que é o Anticristo.
Para que você vislumbre com
olhos espirituais, discernindo pelo
Espírito e pela Palavra de Deus,
esse cenário que está sendo montado, é importante observar o que,
está escrito em II Ts. 2:3 “Ninguém
de maneira alguma voz engane,
porque não será assim sem que
antes venha a apostasia”.
Apostasia é deixar de crer corretamente depois de ter dado testemunho de tal crença. É dar ouvido aos espíritos enganadores.
Apostatar é deixar a crença doutrinária correta. Através da história da
igreja muitos têm apostatado da fé,
desde os dois primeiros mencionados no NT, Himineu e Alexandre
(I Tm. 1:18-20).
A expressão de II Ts. 4:3 “antes

que venha a apostasia” refere-se a
uma negação maciça da fé. Uma
espécie de globalização do abandono da fé genuína. Esse é o cenário que nos interessa, pois prepara a aceitação do Anticristo. Ao
acontecer o arrebatamento, haverá uma mega igreja apóstata que o
conduzirá ao governo. (I Tm. 4:1;
Mt. 24:10-13).
Diante deste cenário assustador e tão claro, “nós, os vivos”, ficamos divididos num misto de contentamento e apreensão. Contentamento porque vemos renovar em
nós a bendita esperança do cristão, o tempo do arrebatamento da
Igreja. Apreensão pela dificuldade
de alcançar aqueles que caminham neste mundo atraídos pelas
ofertas ecumênicas da apostasia
globalizada. Vamos terminar 2007
evangelizando e fazendo planos
para que em 2008 tenhamos ainda mais disposição para servir ao
Senhor. Que o Natal e o Ano Novo
sejam ocasiões de sérias reflexões
para todos nós. Maranata!

“Mesquinharia é a tendência das pessoas sem grandes propósitos”.
(George Will).
“Devemos estar mais interessados no que vamos
nos tornar do que naquilo que fomos”.
(Charles Swindoll).
“Nunca poderíamos ser intrépidos e pacientes se
houvesse só alegria no mundo”.
(Helen Keller).
“A fórmula simples de Deus é: verdade ou conseqüência”.
(AD).
“Todos os tronos do mundo são ocupados por governantes
que estão sob a autoridade de Deus”.
(J. Blanchard).
“Se nossas circunstâncias nos encontrarem em Deus,
encontraremos a Deus em nossas circunstâncias”.
(George Muller).
“Deus chama as pessoas para adorá-lo com sua obediência,
em vez disso, elas tentam enganá-lo com sua religião”.
(John Hercus).
“Há pessoas que estão prontas para reafirmar seus direitos, embora
não estejam prontas para assumir suas responsabilidades”.
(Vance Havner).
“A riqueza consiste não em ter muitas posses,
mas em ter poucas necessidades”.
(Epícuro).

GOD TUBE
Agora o Youtube tem um concorrente sério: o God
Tube, site de vídeos cristãos que faz sucesso na
Internet e já atrai mais de tres milhões de visitantes
ao mês. No God Tube não há conteúdo profano,
sexual nem violento. Desde agosto, mês de lançamento oficial do portal, o God Tube se transformou
no site que mais cresce nos EUA, segundo a empresa de consultoria Score Media Metrix. O criador
do site, Chris Wyatt, disse que o próximo passo será
lançar o God Caster, um serviço para transmitir imagens ao vivo a qualquer lugar da rede através do
portal. Você pode acessar outros sites como:
Mychurch.org e cconservapedia.com, uma versão
conservadora da Wikipédia.

CENSURA
O Ministério da Justiça acaba de abrir um processo que pode resultar na primeira reclassificação de
um programa evangélico no Brasil. Trata-se do programa televiso do Pr Silas Malafaia, “Vitória em Cristo”, levado ao ar pela Band, Rede TV e CNT entre 12 e
17h. Para a Justiça brasileira, o programa contém linguagem depreciativa e conteúdos verbais que expõem
lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros a situações
humilhantes ou degradantes. Malafaia argumenta que
não ofende os gays, que apenas os critica. Impedir
isso diz, seria censura. “No Brasil, você critica Deus, o
Diabo, a Igreja Católica, os evangélicos, os políticos.
Mas os homossexuais são incriticáveis, pois se criticar
é chamado de homofóbico”.

Ponto de Vista

Pr. Rômulo Weden Ribeiro

Corruptos de Entendimento
E

stamos perdendo a arte de
se indignar. A Palavra de
D eus diz : “ Aborrecei o mal e
apegai-vos ao bem ” (Romanos
12:9), “ E não comuniqueis com as
obras infrutuosas das trevas, mas
antes condenai-as ” (Efésios 5:11).
Nos últimos anos, a Igreja tem perdido o seu papel de profeta (que
condena, que vaticina, que reclama) para ocupar o papel de diplomata (que reconcilia, que apazigua,
que compreende). A desculpa para
a inércia da Igreja diante do pecado da sociedade é o fato que
estamos aqui para pregar o Evangelho e não as questões de ordem
social. No entanto, a própria essência do Evangelho trata sobre a existência do pecado e é impossível
falar sobre um assunto, sem falar
sobre o outro. Nenhum ser humano pode ser salvo sem reconhecer
os seus pecados, sejam eles
quais forem. Portanto, não tentemos separar a pregação do Evangelho da condenação do pecado
como se fossem dois assuntos
distantes. A Igreja precisa voltar a
se indignar contra o pecado; caso
contrário, a pregação do Evangelho não causará nenhuma mudança na vida do ouvinte. Um pregador sem convicção é o mesmo que
um bombeiro sem água para apa-

gar o fogo. Infelizmente, o
relativismo já tomou conta de muitas fileiras evangélicas e, ao invés
de condenar o pecado, muitos chamados “cristãos” estão defendendo o mal ao invés de aborrecê-lo.
Edir Macedo, líder espiritual
evangélico e dono da Rede Record
de Televisão, assumiu publicamente a posição pró-aborto, dizendo
que a mulher tem o direito de decidir o seu próprio destino. Mas, durante um aborto, o destino sendo
decidido é o da criança—não o da
mãe. Como pode um homem que
diz conhecer a Bíblia e o Deus da
Bíblia apoiar o direito ao homicídio? O mesmo Edir Macedo não
esconde que tem por ambição tornar a Rede Record maior e melhor
que a Rede Globo; porém, para ser
maior e melhor que a Globo é preciso ser pior. É preciso transmitir
mais pornografia, violência e não fazer oposição ao governo que estiver
no poder. Além disso, pessoas humildes, que freqüentam as igrejas
de Edir Macedo, estão sustentando
a sua torpe ganância através de
dízimos e ofertas. A Igreja Universal
repassa cerca de 300 milhões de
reais por ano para a Rede Record
com a desculpa de vincular seus programas religiosos durante as madrugadas. Superfaturamento!

O governador do Rio de Janeiro
e pretendente à Presidência da
República, Sérgio Amaral, defendeu o aborto como forma eficaz
para combater o crime no Rio de
Janeiro, insinuando que os filhos
de pobres serão todos marginais.
O governo do Presidente Lula defende o aborto como uma questão
de saúde pública e, se depender
deste
governo,
o
aborto
indiscriminado será permitido até
2010.
Como explicar as opiniões de
políticos e religiosos que vão à contramão dos ensinamentos de
Deus? Paulo disse: “ Contendas de
homens corruptos de entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de
ganho; aparta-te dos tais ” (I Timóteo 6:5). A Igreja precisa se indignar com essas tendências e fazer
a sua voz ouvida. Quando pregamos contra o aborto ou o
homossexualismo, não estamos
nos envolvendo em política, mas,
sim, mostrando que a política está
querendo mexer nas coisas de
Deus. Cuidado antes de apoiar
políticos e religiosos que se dizem
representantes do povo e de Deus.
Na verdade, muitas dessas pessoas estão representando apenas
a si mesmas e ao Diabo.

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

Sugestão
“Sou leitor do J.A. desde 1999. De lá até aqui acredito que li todas
as edições. Quero dar uma sugestão: há necessidade de mais artigos direcionados aos jovens. Mesmo que não haja uma coluna especial, seria interessante que os próprios colunistas escrevessem, de
vez em quando, para os jovens” (MAP – São Paulo SP),
Resposta da Redação
Prezada irmã: A sugestão é boa e fica aqui o apelo aos nossos
colunistas para que atentem para essa necessidade. Como editor,
vejo que alguns colunistas já escrevem para os jovens. Veja nesta
edição a coluna Conexões, por exemplo. A maioria dos textos do Pr
Edgar alcança os jovens.
Gostei
“Gostei da matéria sobre o nascimento da igreja em Boticão MG
(J.A. 180). Realmente os pequenos municípios e distritos do nosso
enorme país precisam ser alvo para nossas igrejas” (REEC Belo Horizonte – MG).
Crato CE
“Sou nordestino e vivo fora da minha região desde adolescente,
mas o meu coração vibra toda vez que fico sabendo que mais uma
igreja está nascendo por lá. Quero parabenizar o Pr Barbosa pela
iniciativa de ir para o Crato, de acordo com a matéria: ‘Minha Igreja
também ficou grávida’ no J.A. 180”. (PBF São Paulo – SP).
Nota da Redação
Aproveito a ocasião para dizer que o Pr José Barbosa de Sena
Neto é missionário e recebe ofertas através da conta Bradesco Ag.
2194 – 6 - Conta Corrente 12.168-1. Avisar pelo e-mail:
pastorbarbosaneto@yahoo.com.br.
“Pesos Supérfluos”
“Quero agradecer à dona Selma pela maravilhosa mensagem ‘Pesos Supérfluos’ (J.A. 180). Foi uma benção para mim. Que Deus continue usando-a através das suas palavras abençoadas”. (AM por email).

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
Assistente de Redação: PR. RÔMULO WEDEN RIBEIRO
Digitação: LETICIA FERNANDES
Expedição: AGNES AYRES F. MORAES
Impressão: M&C2 GRÁFICA E EDITORA
Contatos: e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br
COMPROMISSO
Este períodico é BATISTA em governo e doutrina; é INDEPENDENTE em
operação; é FUNDAMENTALISTA em posição e SEPARADO por convicção.
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“A Urgente Mensagem da Cruz”
A

O Significado da Imagem e
Semelhança de Deus no
Homem Para o
Aconselhamento Bíblico

N

a última matéria sobre aconselhamento bíblico eu falei sobre a necessidade de conhecer a Antropologia
Bíblica para ter-se um completo conhecimento de como tratar
dos problemas que o ser humano enfrenta nos ditames da
sua vida. É no livro de Gênesis onde encontramos informações suficientes para saber como o homem foi e como se
tornou depois da queda.
A grande diferença entre o aconselhamento bíblico e as
disciplinas que ensinam a respeito do homem, a saber, a
psicologia e sociologia, é a abordagem bíblica que o
aconselhamento faz a respeito do homem antes da queda.
Somente a Bíblia fala que o homem foi criado a imagem e
semelhança de Deus e quais foram as conseqüências da sua
desobediência.
Tanto sociologia quanto a psicologia lidam com o ser humano partindo do princípio que ele é produto da evolução.
Deve-se então perguntar, como é possível dar solução ao problema do ser humano sem lidar com assunto da queda? O
ponto onde todos os seus problemas começaram.
O conhecimento de Adão antes da queda nos ajudará a entender quais eram as normas que Deus tinha para ele e quais
seriam as bênçãos que adviriam da sua obediência a elas.
O processo do raciocínio aqui será desenvolvido a partir
das informações que temos no Novo Testamento para depois
investigarmos as do Antigo Testamento.
Em Efésios 4:24 diz: “e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade”. Note a expressão: “criado segundo Deus”. O Espírito
Santo nos ensina por meio de Paulo que o novo homem, ou
seja, a nova natureza que nos foi doada pela graça de Deus
em Cristo Jesus, foi uma obra realizada para que o homem
fosse conformado à imagem de Deus.
A passagem paralela de Colossenses 3:10 também diz:
“e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno
conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou”. Estas duas passagens deixam claro que a imagem de Deus
está sendo renovada no homem.
Como então que a imagem de Deus está sendo renovada
no homem? Efésios 4:23 responde: “e vos renoveis no espírito do vosso entendimento”.
Este verso provavelmente refere-se ao Espírito Santo que
renova a mente por meio de restaurar a imagem e semelhança de Deus nos crentes.
Deus é quem levará o homem a ser conforme à imagem
de Cristo (cf. Romanos 8:28), e esta obra é realizada pelo
“Espírito que exerce (mudanças) nas vossas mentes”. Somente pessoas redimidas por Jesus é que poderão efetuar
mudanças permanentes no pensamento e comportamento
pela ação santificadora do Espírito Santo.
Note ainda, que Colossenses 3:10 diz que o homem “... se
refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele
que o criou” e Efésios 4:24, diz o novo homem é criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Essas qualidades, ou seja, pleno conhecimento do próprio Deus,
retidão e justiça que vem da verdade, refletem a imagem de
Deus que está sendo renovada no homem.
Gênesis 3 ensina o momento quando o homem desobedeceu as normas de Deus e teve sua imagem e semelhança
distorcida. Isto é muito significativo, pois mostra que se o Espírito Santo renova as nossas mentes, a fim de que tenhamos o
pleno conhecimento, retidão e justiça que vem da verdade, é
porque foram essas as qualidades que Adão deveria
desenvolvê-las antes da queda.
Essas qualidades mostram qual é o padrão divino que se
espera para todo ser humano. Este padrão não pode ser alcançado através de meios humanistas mas somente por meio
de Cristo. Assim qualquer abordagem que não leva em conta,
que o homem teve a sua imagem e semelhança distorcida
pela queda, jamais poderá lidar com qualquer problema do
homem.
flavio.ezaledo@uol.com.br

inda há vagas para o
Retiro e a 50° assembléia da AIBRECES que acontecerá no período de 28 de janeiro a primeiro de fevereiro de
2008 no 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, tobo-água,
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 o investimento para pessoas acima de dez anos é de
R$240,00. De 4 a 10 anos,
R$170,00 e de 0 a 3 anos,
isento. O valor da inscrição é
de R$ 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 com-

provante do depósito da inscrição que deverá ser feito no
BRADESCO Agência 198-8,
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.

24º Encontro de Mulheres
Q

uando a primavera
chega já sabemos
que temos um encontro
marcado na Igreja Batista
Bíblica de Vila Rosa. Já foram 24 encontros e este ano
nos reunimos para aprender
sobre o tema “Mulheres na
Dependência de Deus”.
Quando chegamos já encontramos a templo repleto
de irmãs vindas das igrejas
de Cidade Ademar e Jardim
Miriam. Foram as que chegaram com as maiores representações, destacando
também a Igreja de Santo
André que juntamente com a
congregação de Alzira Franco levaram ao encontro mais
de 50 irmãs. Mas de todas
as igrejas em grupos pequenos ou grandes as irmãs foram chegando com alegria
para viverem uma tarde
abençoadora.
Quando a dirigente, irmã
Dulcinéia deu inicio à reunião, mais de 300 mulheres
estavam reunidas para entoar o cântico “Direção Divina”,
e realmente foi assim durante toda a programação. Os
hinos especiais trazidos pelas igrejas, as dinâmicas
que alegraram e presentea-

ram as irmãs, a
palestra trazida
pela irmã Rosangela Cardoso dos
Santos que falou
do tema com a
verdade de quem
procura viver na
dependência de
Deus a cada dia.
Entre tantas
alegrias e bênçãos tivemos a
presença de nossa irmã Nilma da
Igreja Batista Bíblica de Cidade
Ademar e responsável pelo Lar Tia
Edna em São Paulo, que compartilhou conosco seu
testemunho de vitórias, lágrimas e dependência de Deus neste período
que se encontra em tratamento médico. Este foi um
dos momentos em Deus
mais falou ao coração de
cada mulher ali presente.
Sentimos que Deus responde as nossas orações e cuida de cada detalhe de nossa vida quando entregamos
realmente a Ele nosso viver.
Ao final desta tarde de

Vista interna da IBB em Vila Rosa
alegrias, ouvimos as palavras sempre edificantes do
P r. P e d r o P e r e i r a q u e a
cada ano se faz presente a
este encontro e nos abençoa com suas palavras,
antes do maravilhoso lanche servido a todas as irmãs que aproveitam estes
momentos para comunhão
e abraços já no aguardo da
próxima primavera que nos

trará a alegria de um novo
encontro.
Agradecemos a Deus
pela vida de cada irmã desta
igreja que trabalha, ora e se
esmera no preparo e na recepção de todas as visitantes. Que este trabalho continue frutificando em outras
Uniões Femininas.
Reportagem de:
Nancy Felix Fragoso

Movimentos Satânicos
Envolvem Líderes Cristãos
Continuação da primeira página

N

ossa missão como
Igreja de Cristo é
continuar pregando o Evangelho até que Ele venha. Esta
é a forma correta de batalhar
espiritualmente contra as
hostes malignas. Para livrar
alguém das mãos do Adversário o Caminho é Único:
Cristo!
Muitos agentes desse
projeto satânico nem sabem
a quem estão servindo. Visam apenas e tão somente
os benefícios pessoais dessa empreitada. Outros suspeitam do mal que estão fazendo, mas ficam impotentes e amedrontados diante

da possibilidade de serem
aniquilados caso decidam
mudar de rumo.
Há manipulação dos
acontecimentos e controle
das informações em toda
parte. Hoje, mais do que em
qualquer outra época da história da Igreja, o mundo está
totalmente preparado para
os acontecimentos finais. Os
maiores interessados na
conspiração global conseguiram ridicularizar aqueles
que acreditam em conspirações. Fazem os tais passarem por idiotas. Algumas
verdades altamente relevantes estão sendo transforma-

das em ficção. Autores manipulados por satanistas recebem enormes investimentos para levarem adiante o
projeto da Nova Era.
Há, também, líderes
“evangélicos” que foram
cooptados e guindados à
posição em que estão através de caminhos obscuros.
O alvo é financiá-los para
que se tornem influentes nos
meios evangélicos através
da televisão, das nega-igrejas, de publicações e de organizações para-eclesiásticas.
Heresias enfraquecem a
fé cristã e facilmente condu-

zem os crentes à apostasia.
Os falsos profetas que tanta
influência exercem nos meios evangélicos depois se
transformam em agentes de
ataques às Escrituras. Documentos apócrifos são publicados constantemente para
causar confusão na mente
do povo com relação às coisas espirituais e o ateísmo
prolifera.
O ano de 2008 está se
aproximando. Decida orar intensamente pelos perdidos
e pelos líderes de sua igreja
e comprometa-se com a pregação do evangelho da graça de Deus.
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REUNIÃO DE PASTORES

Pr. Roberto Nichols e família
Dia 25 de novembro último aconteceu a tradicional reunião de pastores e obreiros da região Nordeste do Estado de
São Paulo. Esta última reunião de 2007 foi realizada na Igreja
Batista em Nova Ribeirão, Ribeirão Preto, sob a liderança do
irmão Omar de Carvalho. Os pregadores foram os pastores
Carmelo Martinez de Porto Ferreira SP e Robert Nichols (Fundador da igreja), agora em Formiga MG. A próxima reunião de
pastores e obreiros ficou marcada para o dia 19 de janeiro de
2008 na Igreja Batista Boa Vista em Orlândia SP.

UBERABA MG
A Igreja Batista Regular Maranata sob a liderança do Pr
Ematerson realizou Conferências Missionárias nos duas 24 a
25 de novembro visando a renovação da Promessa de Fé para
Missões. O preletor foi o Pr Daniel Brower, da Baptist Mid Mission.
CONSTRUÇÃO E CASAMENTOS
O Pr Leonilson P. Leite, missionário em Igarapava SP está
em fase de reiniciar a construção do templo. No momento já
estão com três mil tijolos e um pouco de recurso para o trabalho. O alvo é fazer os alicerces o mais breve possível. Por outro
lado, Pr Leonilson e irmã Célia vivem um ano de “separação”
dos filhos. O Leandro casou-se com a Sheila (da IBI de
Pitangueiras SP) no mês de maio e a Bruna está se casando
no dia 8 deste mês de dezembro com o Leandro (IBI de Formiga MG). Os dois novos casais alegram a família servindo ao
Senhor. O filho Leandro apóia o trabalho em Igarapava e a
filha, Bruna estará se mudando com o esposo Leandro para
Araras-SP onde assumirá a direção da Igreja Batista Âncora
por um ano na ausência do missionário Daniel Dotson.

NOVO PASTOR

CAJIB

No dia 27 de outubro próximo passado, na Igreja Batista
Regular Nova Vida em Sorocaba SP, liderada pelo Pr Sidney
Santos aconteceu o exame teológico e ordenação pastoral
do irmão Celso da Silva Botelho. O candidato já atuava como
missionário há vários anos e agora pretende iniciar uma
nova igreja na cidade de Piedade na região de Sorocaba.
Na foto, o Pr Celso no púlpito e à mesa, de camisa clara, o
Pr Alexandre secretariando e de paletó escuro o Pr Jorge
Gameiro presidindo o concílio.

ANIVERSÁRIO
A Igreja Batista Independente de Altinópolis SP liderada
pelo Pr José Ênio Darini comemorou seu 37° aniversário de
fundação nos dias 16 a 18 de novembro último realizando
uma série de conferências que teve como pregador o Pr
Alexandre José de Oliveira da IBI de Serrana SP.
CONGRESSO
Nos dias 12 e 13 de outubro próximo passado foi realizado em Campo Grande MS, pelo missionário da MBIB, Pr
Ricardo de Oliveira Leite, o Primeiro Congresso Jovem Batista Fundamentalista. O preletor foi o Pr Rinaldo Belizário
Júnior da Igreja Batista da Bíblia de São Paulo SP. O tema
do evento foi: “Vivendo a Vontade de Deus”.

MANAUS
O Pr João Hawkins (pai) secretário da Missão Batista Bíblica Indígena e Interessados comunica a realização da Conferência e Reunião Tri-anual da missão. Esta é a ocasião em
que todos os missionários e líderes dos trabalhos indígenas
se reúnem trazendo seus relatórios. A conferência acontece
de 3 a 6 deste mês de dezembro nas dependências do IBBA Instituto Batista Bíblico do Amazona em Manaus AM. O mais
novo Instituto Indígena é o Cioci Cachoeira no Rio Içana e está
sob a liderança do Alberto Silva, formado pelo Instituto Inyenga
Opakawa em São Gabriel da Cachoeira AM. Ali há alunos indígenas vindos até da Colômbia, além dos Baniwas e Kuripacos.

Com a presença de 350 jovens, aconteceu na Igreja Bíblica
de Araçatuba SP, 1 a 3 de novembro a CAJIB – Conferência Anual
dos Jovens das Igrejas Bíblicas. O tema deste ano foi “A pósmodernidade e suas propostas” e os palestrantes foram os pastores, Daniel Henrique (deão acadêmico do IBE), Gilberto Donizete
Garbini (missionário da MNTB), Vinício Fidalgo (Palavra da Vida
Nordeste). O evento contou com a participação de 16 igrejas. De
parabéns os organizadores Ozéias Martins e Renato Adriano Amaro.

PROJETO RIO BRANCO

PROMESSA DE FÉ
NONO ANIVERSÁRIO
A Igreja Batista Adonai em Osasco SP, liderada pelo Pr
Fernando F. Sousa comemorou o nono aniversário de fundação realizando uma série de conferências nos dias 24 e 25 de
novembro de 2007. O preletor foi o Pr Emerson Brasilino, um
dos pastores da Igreja Batista Castelo Forte de São Paulo SP.
CONFERÊNCIA E POSSE
A Igreja Batista Memorial em Araraquara SP está realizando a I Conferencia de Aniversário e o culto de posse do seu
novo pastor, Francisco Gomes Sobrinho. O evento acontece
nos dias 14 a 16 deste mês de dezembro. Dia 14 pregará o Pr
Gilson Teixeira Mota (Araraquara SP). Dia 15 pregará o Pr Josafá
Moura (São Carlos SP), ocasião da posse do novo pastor. Dia
16 pregará o Pr José Cristóvão da Silva (Santo André SP). A
Igreja localiza-se na Avenida Adelaide Ferraz de Carvalho, 160
Jardim das Estações, CEP 14.801-060 Araraquara SP.
15 ANOS
No período de 15 a 18 de novembro a Congregação Batista em Jardim Emília, Embu-Guaçu SP sob a liderança do
irmão Hiroshi Mitsunaka realizou uma série de conferências missionárias para renovação da promessa de fé para
missões. O preletor deste ano foi o Pr Vanderley Borges
(foto) do Projeto Goianésia-GO.
NOVO TEMPLO

Pr. Moises e esposa com filhos, noras, genros e netos.
A Igreja Batista da Fé liderada pelo Pr Moisés Henrique
comemorou no último dia 11 de novembro o décimo quinto
aniversário de sua fundação. O evento contou com a participação especial de um coral e um conjunto masculino. O pregador foi o Pr Carlos A Moraes, Diretor de Missões da Associação Missionária Independente.
A Igreja Batista Bíblica em Nova Holanda BA, sob a liderança
do Pr Antonio F. dos Santos realizou uma programação especial
do dia 2 a 4 de novembro alusivo à inauguração do seu novo
templo com capacidade para 300 pessoas. Na sexta-feira, no culto
de dedicação do templo, registrou-se a presença de 540 participantes vindos dos diversos povoados e das igrejas da região: IBB
de Buritirama BA, Pr Eurípedes; IBB Júlio Borges PI, Pr Jefferson;
IBB Luiz Eduardo Magalhães, Pr Diomar; Avelino Lopes PI, Obreiro
José Filho. O preletor foi o Pr Geovan da IBB em Novo Gama GO
(foto). No sábado aconteceu um grande encontro de jovens e no
domingo o batismo de seis novos irmãos e um encontro de casais.

TIMOR LESTE
O Pr Lourinaldo Araújo, Suenia e os filhos Levi e Nathan já
estão arrumando as mala para irem ao Timor Leste. A viagem
deverá acontecer no começo de fevereiro de 2008, mas ainda
falta cerca de 30% para completar os recursos financeiros para
quatro passagens. Os que quiserem ofertar para esse fim
poderão fazê-lo na conta da Comunhão Batista Bíblica Nacional, Bradesco Ag. 316-6, C Poupança 96498-0. Ao depositar
sua oferta, mande um aviso para o missionário pelo e-mail:
timorlouri@hotmail.com ou pelo telefone (67) 3362-1432.
Orem pelo complemento do sustento mensal da família.

Pr. Carlos com Pr Ruy e família no Acre
O missionário Ruy Messias (AMI) deu início à implantação da Igreja Batista Fundamental no II Distrito da Capital
do Acre, Rio Branco, Bairro Areal. Oficialmente o trabalho
teve início no dia 20 de outubro deste ano e no dia primeiro
de dezembro aconteceu uma grande programação com a
participação especial do Pr Altemir Figueiredo da Igreja Batista Regular do Aviário, também de Rio Branco. O Pr Ruy
terá que visitar novas igrejas para completar o sustento a
partir deste mês de dezembro, mas já conseguiu apoio para
a continuidade do trabalho com o missionário Stephen
Doolittlle da Igreja Batista Independente Macedônia durante
a sua ausência. O Diretor de Missões da AMI esteve visitando o campo de trabalho do missionário Ruy em novembro.
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A Ponte do Rio Mississipi
Quando o compromisso excede a limitação

A

tarefa da construção
da ponte sobre o rio
Mississipi foi dada a James
Buchanan Eads. O caso é
que ele não era formado em
engenharia, não tinha qualquer experiência em construção de pontes. Na verdade,
tinha larga experiência em
salvamento subaquático,
assim como produção de
equipamentos tipo botes e
roupas de borracha, escafandros, etc. A necessidade
da construção da ponte entrava em estado de urgência.
Vários outros engenheiros
famosos foram descartados.
Mas, afinal, qual razão da
escolha? Não seria muito
perigoso deixar um novato
encabeçar tamanho desafio? O que chamou a atenção dos contratantes foi o
projeto de Eads. Sua proposta era lançar pilares na profundidade rochosa do rio. O
desafio era horripilante, quase 800m de vão!
O primeiro passo foi desenvolver roupas de mergulho apropriadas para a tarefa – os pesos atados à roupa deveriam ser suficientes
para manter os trabalhadores firmados contra a força
das águas, mas também
prover liberdade suficiente
para realizar a dura tarefa
sob a água. O segundo passo foi firmar as imensas colunas no fundo. O terceiro e
último foi lançar os arcos de
aço sobre cada coluna,
edificando assim toda a sustentação da ponte.
Depois de examinar e
pesquisar tudo sob a superfície do Mississipi, Eads tornou-se o maior expert no
assunto. Ao desenvolver a
roupa apropriada, mesmo
que após uma série de tentativas frustradas, tornou-se
o maior fabricante do segmento. Ainda, dominou na
produção de botes de borracha.

Uma lição importante devemos aprender com Eads:
uma atitude de ousadia cuidadosa conduz a patamares
maiores de conhecimento e
sabedoria. Após concluir sua
pesquisa, ele pôde ter em
mente a correta estratégia
para fazer o que tantos outros foram rotulados como
incapazes.
Como líder, creio que poderemos colher grandes frutos como recompensa pelo
interesse genuíno em resolver os grandes problemas
que enfrentamos, quando o
assunto é conectar a preciosa mensagem com os perdidos. Responda com toda
sinceridade às perguntas:
estamos fazendo diferença?
E, esta diferença vem crescendo ou diminuindo? A sociedade à nossa volta está
realmente influenciada por
nós? Enquanto não pudermos dizer um SIM convincente, nunca poderemos dizer que estamos acertando
nosso alvo como igreja.
Estamos falando de autoridade espiritual aliada à vida
prática, sensível às necessidades emergentes dos perdidos à nossa volta. O mundo já vive bombardeado demais com palavras e discursos. É preciso materializar
Deus e Seu amor através do
Seu corpo, a igreja. Precisamos como Eads, provar que
nossa mensagem funciona
(c.f. Mt 5:16, Lc 6:31-35, At
20:35, Rm 12:20-21, Gl 6:910, Ef 2:10, II Ts 3:13).
Enquanto pensava sobre
este assunto, descortinei
algo: uma escola municipal,
quase de frente à janela do
gabinete. Ela esteve sempre
ali. Tão perto dos olhos, tão
longe do coração. Imediatamente buscamos um primeiro contato. Fizemo-nos úteis
nas necessidades mais urgentes. Nosso interesse era
o que estava sob a superfí-

cie, o fruto que permaneceria para a vida eterna. A grande chance chegou no “bote”
de uma reforma de última
hora, bem no meio do semestre. A necessidade deles foi a nossa oportunidade
aguardada: onde os alunos
poderiam ter aulas, com o
prédio em reforma? A resposta desceu do céu... na
igreja. O telefone tocou, confirmando. A liderança e a
igreja contagiaram-se com o
Mississipi de possibilidades
(claro que alguns preocuparam-se com os prejuízos de
vidros e torneiras quebradas,
aumento de contas de água
e luz, mas que seria tal custo comparado com a realidade de influenciar 300 alunos
por dia?). O testemunho da
igreja brilhou. Diretora,
supervisores, coordenadores, professores, alunos e
pais tiveram de reconhecer:
esta igreja se importa
conosco (deixamos bem claro que não aceitaríamos um
centavo por ceder nossas
salas, salão, quadra e dependências). Ao término do
projeto, retornaram ao prédio da escola. Ficou uma
saudade no coração, uma
vontade de servir mais, uma
sensação de que o testemunho foi dado de forma incrível. Conquistamos a consideração deles. Mas, Deus
nos deu ainda mais. Um
menino
ficou
muito
impactado pelo tratamento,
pelo ambiente. Um dia, chegou em casa e disse aos
pais que queria freqüentar a
igreja. Achou-a diferente,
algo o atraiu. Os pais, já preocupados com o futuro do filho e das duas filhas, tomando proveito, prontamente disseram “sim”. No domingo, visitaram a igreja e
na mesma noite decidiramse por Cristo na hora do apelo. Uma família inteira foi
agregada. Hoje, sonham em

O Salvo Passa da
Decomposição Para a
Glorificação Por Meio
da Ressurreição
(Uma reflexão em I Coríntios)

C

voltar pra terra natal, para
anunciar a Cristo.
O mundo em trevas não
precisa de mais religiosidade, precisa ser conectado
com a Luz (João 1 e 3). Crentes isolados, em seus escafandros, idolatrando prédio e
saldo bancário, estão falhando no cumprimento da grande comissão. Apenas um
c r i s t i a n i s m o
compromissado com a prática irá chamar a atenção do
enfadado – até mesmo desenganado – perdido. O
mundo só voltará sua atenção para a igreja quando
perceber que o que oferecemos é melhor do que o que
eles já têm. As pessoas aceitarão nossa influência e se
achegarão a Deus não por
eventos religiosos. Mas, pelo
estilo de vida irrefutável que
apresentarmos (Mt 5:16).
Entre os cristãos de hoje,
é notória a falta da fé comprometida, radical, corajosa
e sacrificial. Se nossa fé é
verdadeira, então, vamos
vivê-la.
O Pr. Paulo Santos é
Bacharel pelo Seminário
Batista Esperança, e
atualmente cursa o
Mestrado em Ministérios
pelo Seminário Bíblico
Palavra da Vida.

“Pastoreando o Rebanho de Deus”
A

JUBBESP – Junta Batista Bíblica do Estado de São
Paulo convida pastores, obreiros e membros das
igrejas batistas fundamentalistas para o Retiro das Famílias que será realizado nos dias 21 a 25 de janeiro de 2008.
O evento acontecerá no Hotel Morro de Santo Agostinho
em Lindóia – SP (foto). Para conhecer o local, visite o site:
www.morrodesantoagostinho.com.br.
O preletor principal para o tema “Pastoreando o Rebanho de Deus” será o Pr Flávio Ezaledo, da Igreja Batista da
Fé em São José dos Campos SP, Presidente da ABCB –
Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Os demais
preletores serão: Pr Ebenézer da Silva Rodrigues, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Cidade Ademar, São Paulo
SP, Pr Natal Losnach da Igreja Batista Bíblica do Centro em
Campinas SP, Marcos Antonio da Silva, da Igreja Batista
Emanuel, São Paulo SP e Joel Barbosa, Instrutor de Treinamento da APEC.
O investimento será de R$180,00 por pessoa. Crianças
de 6 a 10 anos, 50% e até cinco anos, cortesia. Haverá 30%
de desconto para os pastores e obreiros das igrejas que
cooperaram financeiramente com a JUBESP por pelo me-

nos seis meses durante este ano.
Depósitos na conta Bradesco Ag. 0895-8 – Conta Corrente
62655-4 ou BANCO DO Brasil Ag. 2897-5 - Conta Corrente
80881-4. Levar o comprovante do depósito para confirmação.
Maiores informações: e-mail: marcosigreja@uol.com.br,
telefones (11) 5062-7735 e 9614-0854.

erta vez um muçulmano interrogou um pregador
durante sua mensagem: - “Nós temos uma prova
de nossa religião, que vós não tendes. Quando vamos à
Arábia podemos ver o túmulo do Profeta. Temos assim,
uma prova que ele viveu e morreu. Quando, porém, vós
ides à Jerusalém, não podeis ter certeza do lugar onde
Jesus foi sepultado. Não tendes um túmulo como nós!”
- “É verdade” – respondeu o pregador – “não temos um
túmulo em nossa religião, porque não temos um cadáver.
Nosso evangelho não termina na morte, mas em vitória;
não termina em túmulos, mas em triunfo; temos um Salvador Vivo!”.
Essa história representa bem aquilo que o apóstolo
Paulo está tratando no capítulo 15 de 1 Coríntios: “A pregação do Evangelho e a fé do cristão baseiam-se num
Cristo ressurreto, que oferece a ressurreição” (vv.1-34).
Diante dessa afirmação, surge uma nova pergunta a ser
respondida pelo apóstolo: Como será o corpo da ressurreição? Qual é a natureza do corpo da ressurreição? (v.35).
A resposta demonstra que quando morremos, nossos
corpos se decompõem, mas na ressurreição eles serão
recompostos em condições melhores do que a que os
conhecemos.
Para defender a ressurreição corpórea do salvo, os
versículos 35 a 50 deste capítulo da epístola, mostrarão
as duas diferenças do corpo da ressurreição.
1. O CORPO DA RESSURREIÇÃO DIFERE FISICAMENTE
DO CORPO HUMANO.
Este corpo aparece após a morte física (v.36); ele brota
de uma simples semente (v.37-38); e ainda tem um caráter próprio para os céus (vv.39-41). A verdade sobre o caráter do corpo ressurreto reforça a tese da ressurreição
corpórea de Cristo. O fato do corpo da ressurreição ser
em certa medida melhor do que o corpo físico atual, não
deve levar o salvo a desprezar o cuidado com seu corpo.
Pois, o corpo que temos deve ser cuidado porque é templo do Espírito Santo (1 Co 6.18).
2. O CORPO DA RESSURREIÇÃO DIFERE ESPIRITUALMENTE DO CORPO HUMANO.
Este corpo se apresenta imperecível (v.42); ele nasce
natural e corrompido, mas ressuscita espiritual e glorioso (vv.43-44); ele vem para mostrar seu caráter celestial
(vv.44b-49); concluindo, só pode herdar o reino de Deus o
corpo que foi vivificado (v.50).
A morte física compara-se ao processo da semeadura
e a semente é referida em três dimensões: a) semeia-se
em corrupção e ressuscita-se em incorrupção; b) semeiase em maldição e ressuscita-se em glória; c) semeia-se
em corpo animal e ressuscita-se em corpo espiritual.
As garantias da ressurreição corpórea devem lembrar
cada crente de onde veio; qual era sua condição (Sl 51.5;
58.3; Ef 2.3), e suas conseqüências (Rm 6.23). Essas
garantias devem provocar obediência em cada crente (1
Pe 1.13-16); e por fim, elas devem produzir gratidão em
cada crente (1 Pe 1.3-7).
Queridos leitores, o salvo passa da decomposição para
a glorificação por meio da ressurreição. Quando ele morre fisicamente, seu corpo se decomporá; mas sua fé lhe
afiança a certeza de um dia onde o Senhor Jesus Cristo
virá buscá-lo, e lhe oferecerá um corpo totalmente modificado e livre da natureza do pecado.
Viva na esperança do encontro com Cristo. Lembrese que não há mais nenhuma profecia para ser cumprida
quanto ao arrebatamento da igreja, ou seja, o encontro
com Cristo é iminente, a qualquer momento ele buscará
sua igreja. Proclame estas “boas novas” aos desesperados. E glorifique a Deus por suas promessas e grande
amor.
walacejuliare@yahoo.com.br
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Dignidade
“... que andeis como é digno da vocação
com que fostes chamados”. Efésios 04:01

A

s pessoas nos dias de hoje, tem se esquecido de
que devem ser dignos de tantas coisas que recebem, vemos filhos esquecerem de seus pais depois que
envelhecem, vemos maridos e esposas que não se respeitam, vemos os políticos que não merecem os votos de
confiança que receberam do povo.
Mas o mais triste é ver que os crentes se esqueceram
de andar de acordo com o dom que recebemos o dom
gratuito da salvação, o direito de sermos chamados filhos de Deus.
“A rainha Elizabeth quando criança costumava se sentar de qualquer jeito, sua mãe percebendo isto chamou
sua atenção dizendo que ela não podia se jogar na cadeira como uma boneca de pano, porque ela seria a futura
rainha da Inglaterra e como princesa não podia se portar
assim.”
Somos herdeiras do céu, temos um compromisso eterno com a salvação que recebemos, vamos reinar com
Cristo, devemos então viver cada dia de nossa vida sabendo desta verdade.
A rainha é rainha todos os dias, a presidente é presidente, nós fomos salvas e somos cidadãs do céu, não
existe lugar ou momento que podemos esquecer ditos.
“Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem
sombra de variação”. Tiago 01:17
Recebemos muitas coisas de nosso Deus, mas temos desperdiçado estes dons, usando sem o cuidado e
o amor necessários a filhos de Deus.
O ano está chegando ao fim, muitos ficam tristes quando fazem o balanço de suas realizações na carreira, outros não conseguiram comprar a casa tão sonhada, ou
mesmo um carro novo, mas na vida espiritual como tem
sido o nosso balanço, estamos sendo dignas de nossa
salvação?
Quantas pessoas levamos aos pés de Cristo, a
quantos falamos do seu amor, como temos trabalhado
em nossas igrejas, somos benção ou atrapalhamos as
bênçãos do Senhor.
Vamos colocar em nossas metas para o ano de 2008,
sermos dignos de nossa salvação, caminharmos em nossas vidas com honestidade, com humildade e levando a
todos a mensagem da salvação.
Agradeço a Deus mais um ano que caminhamos juntas nesta coluna, Deus se mostrou fiel a cada uma de
nós, e só podemos então reder graças e caminhar como
herdeiras da eternidade com Deus.
Que possamos continuar unidas em oração, sempre
em comunhão, sabendo que somos mais que amigas,
somos irmãs em Cristo e a eternidade está garantida
para todas nos céus.
nancy@tekton.com.br - São Paulo-SP

• Qual foi a primeira
Cantata de Natal que se tem
notícia?
• Alguém tem idéia do
conteúdo, da letra?
• Nós celebramos hoje o
nascimento de Jesus, mas
no próprio dia, uma misteriosa cantata apareceu durante a noite nos campos de
Belém...
• Antes de a cantata cantar, veja o que aconteceu.
Lucas 2.8-20
Mensagens vindas do
primeiro natal:
1. O contato com a realidade do Deus vivo causa
um choque, apreensões... V.
9.
O texto diz que a “glória
do Senhor” brilhou ao redor
deles, ficaram tomados de
temor... Os pastores estavam assustados.
Houve um contraste, a
luminosidade do caráter de
Deus em oposição à realidade das suas vidas. O homem
está em trevas, morto em
seus delitos e pecados, o
coração está sujo. Quando
entramos em contato com
verdades do criador entra-

mos em choque porque
Deus é puro, verdadeiro, santo...
2. O nascimento de Jesus foi uma novidade
marcada pela alegria – v.10.
Os anjos apressaram-se
em dizer: não temais – v.10.
A notícia foi tão extraordinária, o acontecimento foi tão
sobrenatural que os anjos
romperam a invisibilidade.
Primeiro, foi um anjo só, depois uma multidão deles. A
notícia, a manchete que estava no céu e agora – Extra!
Extra! É que hoje vos nasceu,
na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor –
v. 11.
Três títulos: Salvador,
Cristo e Senhor.
O Deus-Homem encarnou, Deus virou gente. Ele
veio salvar... Salvar da morte
eterna, salvar da condenação
eterna, salvar do poder que
escraviza o homem, um poder que corrompe.
A alegria era tanta, o motivo do acontecimento foi tão
inédito que imediatamente
outros anjos assumiram a
forma corpórea e apareceram cantando... Quando
estamos alegres, quando

nos detemos para perceber
que vale a pena viver, a alegria extravasa pelos lábios:
Esperei confiantemente
pelo Senhor; ele se inclinou
para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tiroume de um poço de perdição,
dum tremedal de lama; colocou-me o pé sobre uma rocha e me firmou os passos.
E me pôs nos lábios um novo
cântico, um hino de louvor ao
nosso Deus; muitos verão
essas coisas, temerão, e confiarão no Senhor - Sl. 40:13.
3. O nascimento de Jesus foi uma mensagem de
Paz trazida do céu – v. 14.
Um dos nomes de Jesus
em Is 9.6 é o de Príncipe da
Paz. Vale lembrar que paz
não se trata apenas de um
estado interior, ausência de
guerra, ou um sonho ideológico. O sentido da verdadeira Paz é incompleto se estiver desconectado da pessoa de Jesus. Ele veio reconciliar o homem consigo
mesmo, com o próximo e
com o Criador.
4. O nascimento de Jesus leva-nos a uma experi-

mentação dos seus efeitos
– v.15,20.
Os pastores saíram
apressadamente da zona
rural e correram para Belém.
Entenderam que deveriam
participar ativamente do
acontecimento. Foram pessoalmente constatar as informações e perceberam
que não estavam delirando
ou sonhando com a aparição
angelical. O bebê estava deitado na manjedoura sendo
assistido por José e Maria.
Foram tão impactados que
retornaram louvando a Deus
e divulgando o Evento.
Conclusão:
Assim como os pastores,
somos privilegiados por sabermos o sentido do Natal.
Fomos informados pelas
Escrituras Sagradas e podemos experimentar a realidade dos fatos que os pastores ouviram. Ficamos agradavelmente surpresos, alegres, temos paz e podemos
contemplar, pela fé, o Filho
de Deus, o nosso Salvador
pessoal. Em seguida, nós
também vamos louvar a
Deus e divulgar o seu amor!
Temos as melhores notícias
para o ouvido humano!

“Zéca-Hora”
Z

éca Pagodinho, além
de pagodeiro, é estrela propagandista de cerveja. “Tá na dele”, como diz
o povão. É pago para mostrar o “alegre mundo da cerveja”. Um “grupo de amigos”
que, nas sextas, após o
“trampo”, vai aos botecos
“beber com moderação”. No
crescimento galopante dos
“amigos” surgiu a idéia da
“zéca-feira” em lugar de quarta-feira. Fácil de entender. É
muito tempo esperar o final
de semana para “abastecimento”. Então “zéca-feira”
pra turma, por que não? Um
preparo para o agito e pagode da sexta com duração até
domingo.
Todavia, ainda não satisfeitos com “zéca-amigos” e
“zéca-feira”, veio luminosa
idéia (dos fabricantes, é claro) da “zéca-hora”. A hora
que vale para a semana
toda. O momento em que,
seja lá qual o dia, a turma
toma uma para “descer redondo” e, num passe de
mágica, se torna irresistível
às mais lindas beldades. É
o caso de um baixinho,
barrigudinho e bigodudo.
Vira um “D.Juan” com o
“copo à mão”. Aonde vamos
chegar com essa história
toda?
1. O PREÇO DO ENGANO. O diabo sabe como
apresentar seus manjares.
Muito atraente. Cores vivas.
Mulheres lindas e sensuais.
Sucesso e status. Charme.
Beber socialmente, à luz da

propaganda do Zéca & Cia.,
é ser muito homem. E assim
o “pai da mentira” aumenta
a “turma do barril” e espalha
morte.
A verdade sobre o engano, é claro, é ocultada na falácia da propaganda. Quem
já não ouviu de crimes acontecidos exatamente numa
“reunião de amigos” dentro
de botecos? Brigas, socos,
pontapés, agressões físicas
e morais. Em casa são mulheres com hematomas no
corpo e filhos amedrontados
diante do que pode acontecer após uma “rodada”. Isso
é coisa de alcoólatra, dirá
alguém. E como começa o
alcoólatra? Aos poucos, normalmente pela cerveja.
É alarmante o crescimento de adolescentes que
bebem. Muitos são influenciados pela balela da propaganda. Outros o fazem pelo
exemplo recebido. O que adianta um pai falar que bebida
é prejudicial se tem um barzinho em casa e na geladeira as “musas do Zéca”?
Meu pai e eu ouvimos
muito – em tom de escárnio
– meus tios “meio altos” dizendo: “meu filho é homem.
Olha só”... e aí davam cerveja aos filhos diante de nós.
É claro que o resultado foi
negativo. O que era para eles
uma happy hour (hora feliz)
às minhas tias era uma sad
hour (triste hora, o inglês
segundo eu). Creio que muitos presenciaram, em algumas festas de família, um

ambiente tenso após rodadas de cerveja. Os risos
mais altos. A fala idem. Discussão. E, em alguns casos,
o que seria uma festa de família, vira lamento e quebra
de amizades. Não, ela não
“desce redondo”; e o status
que dá é humilhação.
Quão preciosa é a advertência do sábio: “Para quem
são os ais? Para quem os
pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas?
Para quem as feridas sem
causa? E para quem os
olhos vermelhos? Para os
que se demoram em beber
vinho, para os que andam
buscando bebida misturada
(...) Os teus olhos verão
cousas esquisitas, e o teu
coração
falará
perversidades”(Pv.23:29 a
30,33).
O PREÇO DA INCOERÊNCIA. Divulgação e propaganda. Mutilação e Morte.
Como assim? Se dirigir não
beba. Se beber não dirija.
Isso lá funciona para o homem sem Deus? Uma estatística apresentada pelo Pr.
Pedro Solomca revela: “O
excesso de bebidas alcoólicas é responsável por 19%
de afogamentos, 30% de
acidentes mortais não ligados ao tráfego, 33% de acidentes domésticos e de casos de abuso de crianças,
40% de acidentes de tráfego
envolvendo pedestres, 50%
de todos os assassinatos,
66% de tentativas de suicídio e 80% de mortes por in-

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

cêndio. Entre 10 e 15% da
população mundial é viciado
em drogas e álcool, o que
significa, na menor das hipóteses, cerca de três vezes
a população do Brasil (560
milhões de dependentes”)
(autor citado).
Números alarmantes. O
saldo é trágico. Dentro de
muitos carros com ferragens
retorcidas, é possível ver
“latinhas”
e
outros
vasilhames de uma “rodada”.
Dói ver pais chorando corpos de filhos. Uma promotora pública, diante do alto índice de acidentes envolvendo cerveja & cia., disse que
“um ou dois copos eliminam
a atenção e concentração de
quem bebe”. A happy hour
gera causadores e vítimas de
tragédias.
Quem reprimirá os
cervejeiros e a bebida forte?
O governo? Recebe muito. O
Papa? Sem comentários.
Os evangélicos? Devia ser.
Mas há uma ala que não vê
nada
demais
em
“beberricar”. Resta o grupo
firme à Palavra. Os fiéis que
levam Deus a sério. Somente esses podem pregar com
autoridade de vida contra a
happy hour. É o exército que
“não se embriagou com vinho ou bebida forte, no qual
há devassidão, mas encheu-se do Espírito” (Ef.
5:18). São os que “conheceram a verdade e a verdade
os libertou” (Jo. 8:32). Da
Zéca - Hora e demais ‘manjares do reino’.
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Saul – O cara segundo
o coração da galera !
S

egundo a lenda grega, Narciso, julgava-se
belíssimo. Muitas vezes era visto inclinando-se à
beira de um lago. Através do reflexo das águas cristalinas contemplava o rosto e ficava admirando sua beleza
durante longo tempo. Em função disso surgiu a expressão “pessoa narcisista.” Aquela que se acha o centro do
universo, a mais bonita, a mais talentosa, digna de todas
as passarelas, de todas as mídias, o cara. Esse ser se
acha tão lindo, tão sem defeito e dotado de todas as qualidades que se vê acima dos outros.
Somos influenciados pela nossa formação, pelas idéias e conceitos de um mundo que não leva Deus em conta. A nossa auto-imagem vai sendo construída pelo modo
como nossos pais, amigos e o meio vão nos marcando
positiva ou negativamente.
Há uma versão do Narciso na Bíblia, seu nome era
Saul. Veja o perfil do garotão: Belo, filho de papai (pai
rico) e alto, (sobressaía-se quanto à altura) - I Sm 9.1-2.
Ele tinha tudo para se destacar, tudo para crescer na Graça e se tornar um ser humano melhor, um cara mais legal, mais amigo, mais inteligente, menos bitolado, menos esquisito...
Ele tinha o que as pessoas mais valorizam em nossos dias: A P A R Ê N C I A! Saul era sexi, tinha dinheiro,
tinha tudo. Há um tipo de pessoa assim, faz sucesso na
carreira, é talentosa, popular com a galera, com as mulheres...
Ele era gato, bonito, charmoso, elegante, filho de papai rico, destacava-se no mundo masculino, tal como
Brad Pitt, Tom Cruise, Leonardo di Caprio ou Gianechini.
Seu nome era Saul e um futuro brilhante parecia saudálo.
O perfil do garotão era raro. Ele começou muito bem,
foi escolhido para representar o povo de Israel. Tinha
cacife, tinha emo, muita adrenalina, personalidade, look
pedigree... Assim, o profeta Samuel azeitou a coroação
de Saul, ungindo-o como o primeiro rei israelita.
É assim que as pessoas escolhem o rei, o cara. Sentem-se atraidas por alguém que tem boa aparência. Ele
dará uma boa imagem a Israel. Saul é nosso homem:
Rei – rei – rei Saul é o nosso rei!!
Quando entrava em cena, a galera delirava! Assobiava! Aêêê!! Mano brown! É você, Saul é o bicho! É fera! É
Sarado! É Saul na cabeça e não tem pra ninguém, Tá
ligado?
Com todo esse currículo, ninguém diria que Saul estragaria a sua trajetória, mas faltava-lhe algo essencial:
vida interior. Precisamos lembrar que “o homem vê a
aparência, mas o Senhor vê o coração”. I Sm. 16:7
Antigamente havia a tensão entre o ter e o ser . Hoje a
briga é outra. Queremos parecer , queremos acontecer,
queremos mostrar o material, a barriguinha de fora, os
seios mirabolantes, a tatuagem relevante, o piercing chocante, disponibilizar no orkut o umbiguinho, a imagem
produzida no fashion book. A nossa geração quer chocar, escandalizar... E isso não tem fim... Diz o Provérbio:
Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas
jamais foi purificada da sua imundície – Pv 30.12.
A galera pós-moderna quer chocar, quer o leite
Parmalat, quer marca de grife. Não sabe que muitas vezes há soda caustica misturada com água oxigenada por
dentro. Precisamos buscar conteúdo e não o rótulo pelo
rótulo.
A biografia do elegante monarca é contrastante: Por
fora, nada de feiúra, por dentro, coisas da sepultura. O
homem tinha tudo para crescer na graça de Deus e no
favor dos homens, mas ele foi se entortando e caindo,
caindo na desgraça, degrau após degrau num irreversível
processo de insensibilidade e insanidade. O processo
da queda é visível no livro de I Samuel: Falta de domínio
próprio, obediência parcial, hipocrisia, insegurança, inveja, precipitação, desvio da fé, busca de ajuda em fontes impróprias e por fim... Morte trágica!
A lógica indica que aprendendo as virtudes cristãs,
tais como perdoar, reconciliar, pacificar, exercer
autocontrole e outros frutos do Espírito, a pessoa vai se
aperfeiçoando cada vez mais. Em tese, quanto mais se
aproxima de Deus, quanto mais a Palavra é exposta, quanto mais se freqüenta um ambiente evangélico e participa
de outras conexões com a Bíblia, mais o cristão vai se
tornando progressivamente maduro. Será? Será que há
cristãos narcisistas dizendo para si: Somente eu, e mais
ninguém além de mim” ? – Is 47.10.
edgardonato@terra.com.br - São Paulo - SP

s 19 horas do dia 27
de outubro último, o
Pr José Barbosa de Sena
Neto, ex-padre católico romano, membro da Primeira Igreja Batista Bíblica de Fortaleza CE, deu início ao trabalho
de implantação de uma igreja Batista Fundamentalista
no bairro Seminário, Crato,
região Sul do Ceará, a 580
km de Fortaleza.
O primeiro culto foi realizado na Praça dos 4 Bancos
e contou com a presença de
um expressivo número de
pessoas que foram convidadas através da Rádio Araripe
e pelo serviço móvel de alto
falante.
Muitos dos presentes tomaram uma decisão depois

que o Pr Barbosa pregou e
lançou o apelo. No dia seguinte, domingo, 28 de outubro, o culto foi realizado no
pátio de uma escola municipal que ficou totalmente tomado pelos convidados.
Chegaram pessoas de
todas as idades, algumas
delas que conheceram o Pr
Barbosa quando ele ainda
era sacerdote católico romano e atuou como pároco naquele mesmo lugar.
Pr Barbosa e família já fixaram residência na cidade
do Crato e conseguiu continuar as reuniões na mesa
escola até que tenham outro
local.
A Rádio Araripe abriu espaço para o Pr Barbosa ter

uma hora de programa, das
8 às 9 da manhã todas as
segundas-feiras.
O Pr Barbosa é um missionário de tempo integral e
precisa de apoio tanto em

oração como financeiro.
Para depósitos: Bradesco
Ag. 2194-6 Conta Corrente
12.168-1. Maiores informações pelo e-mail past or
barbosaneto@gmail.com.

Encontro de Jovens
D

ias 2 a 4 de novembro de 2007 a Primeira Igreja Batista Canaã
em Rio Branco AC, sob a liderança do Pr Raimundo
Pereira Damásio, realizou o
Encontro da Juventude Batista Bíblica de Rondônia e do
Acre.
De Porto Velho RO, viajaram para Rio Branco 150 jovens em tres ônibus. O encontro teve a participação de
250 pessoas. Os visitantes
ficaram hospedados nas
dependências da Igreja Batista Canaã que tem uma
área de lazer com campo de
futebol e quadra de vôlei.
Pr Damásio, formado pelo
Centro de Treinamento Batista de Porto Velho RO, assumiu a liderança da igreja no
dia 11 de outubro de 2003, vindo da Igreja Batista Bíblica
Sudoeste em Porto Velho RO,

trabalho implantado pelo missionário Tomé Brewer. Antes
o Pr Damásio havia trabalhado na Congregação Batista
Bíblica no Bairro São Sebastião em Porto Velho RO entre
1993 e 1995. No mesmo período, apoiou o trabalho missionário do Pr Delmir Zambiazzi
em Canutama AM. Em 1996
assumiu a IBB Sudoeste
onde permaneceu até ir para
o Acre.
A Igreja Batista Canaã,
tal qual a Igreja Batista da
Vitória, foi fundada pelo então missionário da AMI, Luiz
Gonzaga dos Reis. Depois
que o missionário deixou o
trabalho, lideraram a igreja,
pela ordem: Pr Rildo Nedson
Mota de Souza, que foi ordenado através daquele ministério, o obreiro Adilson Costa dos Santos, Marcos de
Lima Carvalho e Pr Edílson

Pr. Damásio com a esposa e filhas
José Pereira de Araújo.
Com a chegada do Pr
Damásio, foi dado início à
construção do novo templo
de alvenaria, pois o original
era de madeira e estava
com sua estrutura comprometida. O novo templo, com
capacidade para 300 pessoas, está sendo erguido com
muita luta por parte dos
membros da igreja que ao

mesmo
tempo
fazem
melhorias e ampliação na
casa pastoral.
Pr Damásio tem sido um
batalhador incansável juntamente com sua esposa,
Madalena e as filhas Jeani
(21), Tatiane (18), Daiane
(15), Débora (10). Além destas quatro, tem a mais velha
casada, Diana (23), que reside em Porto Velho RO.

Nova Igreja no ABC
O

ABC Paulista está ganhando mais uma igreja batista
fundamentalista. No dia 11 de novembro de 2007 foi
inaugurado os trabalhos da Igreja Batista Adonai localizada na
Avenida Dom Pedro I, 1558, Vila Pires em Santo André SP.
A nova igreja é filha da Igreja Batista de Jordanópolis em
São Bernardo do Campo SP, sob a liderança do Pr Antonio Majela
Pupin onde também funciona o Seminário Batista Emaús.
A nova igreja está sendo implantada pela IBJ em parceria
com o missionário estadunidense, Jonathan Mathews que
participa regularmente das reuniões de comunhão e decisões
ministeriais dos pastores da IBJ, Antonio M. Pupin, Maurício
Bulcão e Paulo Henrique Tavares.
O culto de inauguração contou com a presença de um grupo considerável de irmãos da IBJ de São Bernardo do Campo
e teve como pregador o Pr Carlos A. Moraes, Diretor de Missões da AMI. Para contatar a liderança da Igreja Batista Adonai: Pr
Antonio M. Pupin, ampupin@hotmail.com ou telefones (11) 43306545 e 8388-0005, Pr Mauricio Bulcão, mmbulcao@hotmail.com,
telefones (11) 4361-0962 e 8117-3589; Paulo Henrique Tavares,
paulohenrique@gmail.com e telefones (11) 4337-3100 e 81576840.

E AGORA O QUE FAZER?
Líder e Aluno Actual Edições
www.chamada.com.br
Este livro apresenta 15 lições
com estudos dirigidos tendo
um livro para o aluno e outro
para o líder. Visa o discipulado
e a integração do novo convertido.

O CATOLICISMO ROMANO
Laurence A Justice
Editora Palavra Prudente
www.palavraprudente.com.br
A intenção do autor não é criticar. Ele quer informar os leitores alertando-os acerca da verdade bíblica e dos equívocos
da religião católica.

Pr. Antônio M. Pupin

O VATICANO E A BÍBLIA
Dr. Aníbal P. dos Reis
Edições Cristãs
edicoescritas@uol.com.br
O catolicismo segue a Bíblia?
Leia este livro e você descobrirá que, ao contrário, essa
religião tenta anular a Escritura Sagrada.

BOA DOUTRINA (VOL. 2)
Pr Jaime King
Editora Maranata
(35) 3832-2794
Jimandpat10@terra.com.br
Caixa Postal 171 - CEP
37.270-000 Campo Belo MG
Este é o segundo livro da série de quatro livros preparados para estudos em grupos
pequenos ou classes da EBD.
Trata das doutrinas fundamentais da fé cristã.
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“Anunciando Cristo
Homenagem ao
Sobre as Águas”
Editor do Jornal de Apoio
O

Pr Aníbal de Oliveira
Xavier juntamente
com sua esposa Virgínia e
as filhas, Kimberly e
Jackeline (foto) trabalham
como missionários no Vale
do Juruá evangelizando o
povo Marubo e os ribeirinhos
há mais de dez anos.
Por muito tempo a missão
Asas de Socorro, através de
sua base em Cruzeiro do Sul
AC prestava assistência aos
missionários do Vale do
Juruá, mas recentemente, a
base foi fechada dificultando
o transporte dos missionários, o socorro médico e a compra de alimentos.
Diante dessa nova realidade é que foi elaborado o projeto “Anunciando Cristo sobre
as águas” que exige a aquisição de um barco de alumínio
de porte médio para substituir

N

por água o trabalho que era
feito pelos ares.
Além do povo Marubo e dos
ribeirinhos, os missionários
do Vale do Juruá evangelizam
outros cinco povos: Jaminawa
Arara, Mayoruna, Katukina,
Asheninka e Culina, mais de
trinta mil pessoas ao todo.

o dia 20 de maio de
2005 o Pr Carlos
Alberto Moraes, editor do Jornal de Apoio ganhou um página no Jornal semanário de
Batatais, Folha A Notícia
onde mantém a coluna “O
Fato e a Bíblia - Uma perspectiva cristã evangélica do
nosso contexto”.
Nesse espaço, aberto a
todos os temas ele tem tido
oportunidade de opinar
pela perspectiva bíblica sobre religião, política e temas
atuais. Como pastor e jornalista, nestes dois anos e
meio de contato com a comunidade tem tido o privilégio de compartilhar a
mensagem evangélica com
pessoas das mais diversas
áreas de atividades de sua
cidade.

No período de 25 de novembro a 16 de dezembro, o
Pr Aníbal visitou diversas igrejas na região nordeste do estado de São Paulo e Minas
Gerais. Para saber mais sobre o projeto, entre em contato com o Pr Aníbal pelo e-mail:
pr.anibal@aibfb.org.

N

ta Regular da Fé em
Mossoró RN. São onze irmãos que abraçaram o projeto de estudar a Bíblia e chegaram até o fim: Leandro,
Robson, Edgley, Antonio Ta-

No mês de novembro último, foi um dos homenageados em um evento realizado por outra empresa

jornalística da cidade, o jornal A Tribuna de Batatais na
I Noite do Empresário e Cidadão Padrão 2007.

II Congresso da COMJOBB

Formatura no McClanahan

o dia 15 de dezembro
de 2007 acontece a
solenidade de formatura das
primeiras turmas do SETEM
Seminário
Teológico
McClanahan na Igreja Batis-

Pr. Carlos Moraes e dona Agnes Ayres

deu, Zenábio, Igo, Wilma,
Suzana, Jane, Mauricio e
Maria da Conceição.
O SETEM já está em plena mobilização para o Processo Seletivo de 2008 para tres
cursos: Bíblico Geral (2 anos),
Educação Cristã (3 anos) e
Pastoral (4 anos). Os critérios para ingressar como aluno integral no SETEM são: Ter
um ano de conversão a Cristo; ser maior de idade (18
anos); passar pelo processo
seletivo (prova escrita) e a recomendação da igreja na qual
congrega.
Para obter maiores informações consulte o site:
www.ibrfe.com ou telefone
para 3312-2699 ou peça informações pelo e-mail:
pralexgadelha@hotmail.com.

O

Auditório durante um dos cultos
meçaram pelo número de
participantes, atingindo o
dobro do primeiro congresso: 260 jovens.
O tema, “Servindo a Deus
em um mundo pós-moder-

s dias 1 a 4 de no
vembro foram dias
de grandes bênçãos na cidade de Sorocaba SP onde
aconteceu o II Congresso da
COMJOBB. As bênçãos co-

no”, teve excelentes defensores: Pr Ebenézer
Rodrigues, da PIBB em
Cidade Ademar, São
Paulo SP e Pr Alexandre B. Dutra, do TBI,
São Paulo SP. Houve
quebrantamento de
Deus sobre os presentes e decisões sérias
foram tomadas.
Espera-se que muitos outros reflexos positivos ainda sejam vistos nas vidas dos participantes até à realização do terceiro congresso daqui a dois anos. O
que todos afirmam com certeza é que “grandes coisas
fez o Senhor por nós, e por
isso estamos alegres” (Salmo 126:3).

Igreja Boas Novas tem Novo Pastor
E

m julho de 2005 a
Igreja Batista Boas
Novas, de Guaíra SP ficou
sem pastor. A liderança da
igreja teve contato com o missionário Mark A. Swedberg, de
Olímpia SP que se prontificou
em ajudar interinamente até
que a igreja pudesse encontrar um novo pastor.
No total, foram dois anos
de apoio prestado pelo Pr
Mark até que o Pr Francisco
Cleyton Pinheiro Maciel (29)
foi indicado para o pastorado
e, pela direção do Senhor
houve acerto de ambas as
partes para que ele se tornasse o pastor da igreja.
Pr Francisco é casado com
Keury-Lene Lima Pinheiro
Maciel e tem dois filhos: Davi
Natanael (5) e Kemily Rute (3),
sendo que a esposa está grávida do terceiro filho.
Cleyton recebeu a Cristo

como Salvador e Senhor no
dia 18 de fevereiro de 1996
na IB Regular Castelão em
Fortaleza CE durante o ministério do missionário
Daniel Stowell. No mesmo
ano conheceu Keury com
quem se casou no dia 12 de
junho de 1999.
Na área acadêmica, é Bacharel em Teologia pelo Seminário Batista do Cariri tendo estudado no período de
2002 a 2005. Fez integralização em Teologia em 2006 e
Pós-graduação em Teologia
Latino-Americana em 2007.
Ambos os cursos pela Faculdade Kuryos com reconhecimento pelo MEC.
Quanto à vida ministerial, o Pr Cleyton pastoreou
durante os dois últimos
anos de seminário (20042005), a Congregação Batista Regular Ebenézer na ci-

Da esquerda para a direita:
Pr. Mark, Anita, Keury e Pr. Cleyton

para trabalhar com a Igreja
Batista Boas Novas e agora,
no dia 10 de novembro do
mesmo ano aconteceu o culto oficial de posse realizado
na Casa da Cultura com a
presença de vários pastores
e igrejas da região.

dade do Crato CE. O primeiro ministério efetivo foi na
Igreja Batista Regular Esperança em Juazeiro da Bahia
no período entre janeiro de
2006 a abril de2007.
Em outubro de 2007 Pr
Cleyton chegou a Guaíra

Pr. Cleyton com a esposa Keury e os filhos Davi e Kemily

Os pregadores no culto de
posse foram os missionários,
Mark A Swedberg de Olímpia
SP e seu pai, John Swedberg
de São José do Rio Preto SP.
Para contatos com a Igre-

Dia da Bíblia
N

o segundo domingo
de dezembro comemora-se o Dia da Bíblia. A
maioria das igrejas aproveita a ocasião para enfatizar a
importância das Escrituras
apresentando mensagens
especiais, exposições, jograis, gincanas e estudos.
A Sociedade Bíblica

Trinitariana do Brasil presenteia os seus clientes
neste final de ano com o lançamento da Bíblia com referências. Segundo os editores, a Bíblia tem mais de 30
mil referências, 16 mapas
coloridos, glossário, concordância, tabelas de conversão de pesos e medidas,

nes (11) 6693-5663, 080012-4008, fax (11) 6695-3635.

termos hebraicos traduzidos
e impressão em papel francês fino.
Aproveite o Dia da Bíblia
e as festividades de final de
ano para presentear alguém
com uma bíblia. Entre em
contato com a SBTB:
www.biblias.com.br, e-mail:
sbtb@biblias.com.br, telefo-

Informação Importante
No período entre 20 de
dezembro de 2007 e 07 de
janeiro de 2008 a Sociedade Bíblica Trinitariana do
Brasil estará em férias coletivas.
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ja Batista Boas Novas e com
o Pr Cleyton e família: Rua
20, n° 668 – Centro, CEP
14.790-000 Guaíra SP, telefone (17) 3332-1716. e-mail:
boasnovas@com4.com.br.

