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O Acordo Entre o Bíblias Para
Muçulmanos
Mercosul e Israel
“Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem;
e em ti serão benditas todas as famílias da terra” (Gênesis 12:3).

P

elo sexto ano consecutivo
estará acontecendo a Conferência Fiel para Jovens organizada pela Editora Fiel.
O evento terá lugar no Hotel
Fazenda Vale dos Cedros em
Paraibuna SP nos dias 1 a 4 de
maio de 2008. Entre os preletores
estará o Prof. Adauto Lourenço
(foto).
Leia mais informações na página 5 - “Conferência para Jovens”.

A

Aliança Abraâmica está ligada com a redenção. Em
Gênesis 12, passando pelos capítulos 15, 17, 26 e 28, essa aliança é
reafirmada com Isaque e Jacó. Ela
inclui a terra para Israel, o povo da
promessa e a benção para todos no

descendente de Abraão, Cristo.
Em Cristo vemos o alcance universal da benção, pois a salvação
se estende a todos os que crêem,
tanto judeus como gentios, formando a Igreja, Corpo de Cristo.
Por outro lado, a questão de Israel com a sua terra prometida desde a chamada de Abraão, continua
em aberto, pois Israel só verá a plenitude dessa promessa se cumprin-

O

Pr Ricardo Marques Brito
(foto com uma muçulmana), do Templo Batista em Vila São
José, São Paulo SP está estudando o idioma árabe desde agosto
de 2005 para poder evangelizar os
muçulmanos que vivem nas proximidades da sua igreja. Na foto ele
acabara de entregar uma Bíblia a
uma comerciante muçulmana na
semana do Dia da Bíblia em dezembro último. Leia mais na página 4.

do na segunda vinda de Cristo e o
estabelecimento do Reino Milenar.
Diante desse fato profético, qual
a importância do Tratado de Livre
Comércio que acaba de ser firmado
entre o Mercosul e Israel?
Leia mais na página 3.

Dois Novos Pastores

Nova Diretoria
da JUBBESP

Foto 02

Foto 01

N

N

a última reunião de 2007 da JUBBESB – Junta Batista Bíblica do
Estado de São Paulo, realizada na PIBB em Hortolândia SP, sob
a liderança dos pastores Steven Wade Trask e Cláudio Oliveira Cruz, no
dia 10 de novembro, foi realizada a assembléia que elegeu a nova Diretoria para o biênio 2008-2009.
O novo presidente eleito e que deverá ser empossado durante o retiro de pastores em janeiro é o Pr Nilton Osmar Malves, da Igreja Batista
Bíblica Nova Jerusalém em São Paulo SP. Os demais diretores são:
Vice-presidente, Pr Mário J. da Silva; Secretário, Pr Marcos A Silva; Segundo Secretário, Elias Francisco; Tesoureiro, Eliel Lins de Lima; Segundo Tesoureiro, Pr Odair Bianchi (Foto).
O Conselho Fiscal ficou formado pelos pastores: José Reginaldo
Gonçalves Santana, Ebenézer da Silva Rodrigues e Valdir Pardine (foto).
Para contatos com a JUBBESP envie correspondências aos cuidados do irmão Eliel Lins de Lima, Rua Saturnino Barbosa, 85 – CEP
04.6679-070 São Paulo SP, telefone (11) 5631-1234.

o final de 2007, nos dias
oito e quinze de dezembro,
dois novos pastores foram ordenados ao ministério, nos estados do
Paraná e São Paulo.
O primeiro deles foi o pastor
Éverton de Castro, de Londrina PR,
ordenado pelo Templo Batista
Maranata sob a liderança do Pr.
Manoel Aparecido de Souza. A foto
1 mostra o momento da imposição

UM PACTO MISSIONÁRIO
Página 2

O AVANÇO ECUMÊNICO ENTRE CATÓLICOS E “BATISTAS”
Página 6

O

Templo Batista de
Indianópolis em São
Paulo, capital, sob a liderança do
Pr. Severino Monteiro estará oferecendo, a partir do dia 7 de abril

m
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de 2008, o
Curso de
Autoconfrontação.
O curso
apresenta
princípios
bíblicos essenciais que podem mudar a sua
vida. Se você deseja sinceramente superar problemas e desenvolver maturidade espiritual, precisa
se dispor a confrontar os seus fra-
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Gomes, Omar Abdala, João Lucas,
Valdeir Alexandrino, Márcio Soares, Fábio José Fernandes, Eli
Xavier, Dorival, Valmir Leonardo,
Mauro Porto e John C. Harmon.
Para maiores informações sobre
a ordenação do Pr.Éverton, leia na
página 3 a matéria, “Londrina tem
novo pastor”. Para melhor conhecer
o Pr. Marco,leia na página 4 na
colona de notícias, “Novo Pastor”.

Curso de Autoconfrontação

NESTA EDIÇÃO
AAI PRESTANDO CONTAS
Página 6

de mãos pelos pastores: Manoel
Aparecido de Souza, Carlos Alberto
Moraes, Rômulo Weden Ribeiro e
Dan Douglas Johnson.
O segundo foi o pastor Marco
Antonio Ceolin de Araçatuba SP,
da Igreja Bíblica Morada dos Nobres. A foto 2 mostra o momento
da imposição das mãos pelos pastores: Dorivaldo José de Lima, Jesus Aparecido Amaro, Sebastião

c

cassos, falhas e efetuar as mudanças bíblicas apropriadas.
O propósito do curso é duplo:
ensinar a lidar com circunstâncias e relacionamentos a partir de
uma perspectiva bíblica para experimentar a vitória e contentamento em todas as tribulações,
provações e problemas da vida.
Em segundo lugar, prepará-lo para
ajudar outros a lidarem com os
seus problemas biblicamente.
Leia mais na página 7.
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“As Escrituras são verdadeiramente a única jóia
preciosa e o único poder transformador de vidas”
(C. Wiltton).

Um Pacto Missionário
S

empre quando iniciamos
um novo ano fazemos planos. Da mesma forma que fechamos o ano fazendo um balanço,
iniciamos fazendo projetos.
Como estou envolvido com a área
missionária, a maioria dos meus
pensamentos se voltam para missões.
A Bíblia ensina que o campo
missionário é o mundo todo.
Como trabalho com uma missão
que visa, prioritariamente, a implantação de novas igrejas dentro do Brasil, penso, estrategicamente, em alcançar essa nação
continental.
Atualmente, cerca de 160 milhões dos nossos conterrâneos
precisam de conversão a Cristo.
São pessoas com as quais convivemos e que estão espiritualmente mortas.
Diante dessa realidade, a nossa reflexão missiológica deve levar-nos a dialogar com todos os
possíveis parceiros nesse empreendimento que visa glorificar o
nome do Senhor Jesus Cristo.
Desde o início dos trabalhos

com o Jornal de Apoio, em abril
de 1984, temos observado a viabilidade da parceria entre todas
as igrejas de doutrina batista
fundamentalista em diversas áreas. Entre as principais podemos
destacar a capacitação ministerial através das escolas teológicas, a produção literária, a recreação e a confraternização através
de retiros, acampamentos e congressos, o sustento missionário
e a permuta de pastores, tanto
para ministérios efetivos quanto
para eventos especiais.
A cada ano, um número maior
de igrejas está quebrando barreiras e fazendo parcerias nestas
áreas estratégicas que são capazes de fortalecer os fundamentalistas. Em todas essas áreas
mencionadas, igrejas dos diversos movimentos estão trabalhando juntas e obtendo resultados
alentadores.
No que diz respeito ao trabalho missionário, principalmente
para implantação de novas igrejas, os paradigmas têm sido quebrados. As novas gerações de lí-

deres, formadas pela visão correta de que os adjetivos e complementos ao nome batista são apenas dados históricos e não propriamente cercas, estão celebrando uma espécie de pacto missionário e levando a sério a
mutualidade entre si, não permitindo que preferências pessoais
se sobreponham ao plano de
Deus.
Assim, ao iniciarmos mais um
ano que o Senhor nos dá, devemos comprometer-nos com esse
pacto missionário, ainda que
informal, como tudo que é batista, para vermos mais igrejas nascendo.
Cada crente batista fundamentalista deve comprometer-se com
o sustento financeiro e em oração
para com a obra missionária. Cada
pastor deve assumir sua responsabilidade e estimular seu rebanho para missões, pois todo batista é historicamente um missionário. Como sacerdote real ele
evangeliza, discípula, ora e sustenta cumprindo seu papel na grande comissão.

“O pregador deve ir para cada culto como se fosse o primeiro,
como se pudesse ser o melhor e ainda como se fosse o último”
(Vance Havner).
“As promessas de Deus não dependem da capacidade humana”
(A.D.).
“Os dois maiores dias da vida de uma pessoa são o dia do seu
nascimento e o dia em que ele descobre para que nasceu”
(A.D.).
“Há algumas virtudes suas que jamais seriam descobertas
se não fosse as provações pelas quais você passa”
(C.H. Spurgeon).
“Os pobres correm tanto perigo de um desejo exagerado
pelas riquezas do mundo quanto os ricos de um prazer
exagerado nelas”
(Mathew Henry).
“A vida é curta demais para que façamos tudo o que
queremos, mas é longa o bastante para que façamos
tudo o que Deus quer que façamos”
(A.D.).
“Duas coisas fazem muito mal ao coração:
subir correndo escadas e criticar pessoas”
(C.A. Joyce).

FELICITAÇÕES
“Quero parabenizar o Pr Carlos Moraes, editor do Jornal de Apoio
pela homenagem recebida em sua cidade como jornalista” (ERD – São
Paulo SP).

ATEUS
Uma pesquisa realizada pela CNT/Sensus,
sob encomenda da revista Veja,mostrou que apenas 13% dos brasileiros votariam em um candidato ateu para a presidência da república. Em
1940 os brasileiros que se declaravam sem fé
atingiam apenas 0.2%. No censo de 2000 atingiram 7,3% e os dados mostram que continuam
crescendo. Pela ordem, os tres estados com
maior percentual de pessoas sem religião são:
Rio de Janeiro, Rondônia e Bahia. Entre as capitais de estado, Salvador é a campeã das sem
fé.

EVANGÉLICOS
Até 1980 o crescimento dos evangélicos no
Brasil era bem modesto. Nas últimas tres décadas a situação mudou. Houve uma explosão
de crescimento. Em 1940 o percentual era de
2,6%. Em 2000, segundo o IBGE, saltou para
15,4%. Alguns pesquisadores acreditam que a
porcentagem real seja cerca de 30%. O dado
importante é que há liberdade e abertura para a
pregação do evangelho da graça de Deus, o
debate religioso é franco. O jugo imposto pelo
catolicismo romano, já perdeu a força que tinha.

Ponto de Vista
Comentarista e Técnico

Pr. Rômulo Weden Ribeiro

H

á dois tipos de crentes
na igreja: comentaristas
e técnicos. Os técnicos são
aquelas pessoas que estão tentando fazer a obra de Deus. Não
são perfeitas e nem sempre fazem as melhores decisões, mas
estão à beira do campo, incentivando, participando e, principalmente, arregaçando as mangas
para o trabalho. Os comentaristas, por sua vez, são aquelas
pessoas que acham ter solução
para tudo. Elas criticam e apontam os defeitos dos técnicos.
Jesus foi um técnico na essência da palavra. Ele era especialista em resolver problemas.
Apesar de Sua perfeição divina,
Jesus não foi unanimidade. Além
dos comentaristas de fora, como
os fariseus, saduceus e
herodianos, Ele tinha que suportar os comentários de dentro:
doze discípulos que achavam

que sabiam mais que o Mestre.
Porém, Jesus Cristo nunca se deixou desanimar. Ele tinha um objetivo que estava acima de Si mesmo: “... porque não busco a minha vontade, mas a vontade do
Pai que me enviou”. (João 5:30).
Qualquer técnico, por melhor que
seja, irá se desanimar se olhar
para si mesmo ou para as pessoas ao seu redor, ao invés de olhar
para Deus. Por esta razão, sempre haverá muitos comentaristas
e poucos técnicos.
Judas Iscariotes foi um comentarista assíduo. Certa feita, ele
comentou: “Por que não se vendeu este ungüento por trezentos dinheiros e não se deu aos
pobres?”. Este comentário teria
sido lindo, se Jesus não conhecesse o coração de Judas: “ Ora,
ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas
porque era ladrão e tinha a bol-

sa, e tirava o que ali se lançava ” (João 12:5-6). Muitos comentários não são feitos com o intuito de ajudar, mas estão revestidos de inveja, amargura e rivalidade. Todo comentarista será
cobrado um dia por Deus, em vida
ou após a morte. É fácil comentar e oferecer soluções, mas, ao
invés disso, todos deveriam arregaçar as mangas e ir para a beira
do campo.
Muitos comentaristas viraram
técnicos e depois voltaram a ser
comentaristas de novo. É mais
confortável criticar do que ser
criticado, oferecer soluções do
que tentar colocá-las em prática. Todavia, nenhum comentarista, por mais certeiro que seja,
será recompensado por Deus. Ao
contrário, irá prestar contas do
que disse e como disse. Você é
um comentarista ou um técnico
dentro de sua igreja?

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

PELO BRASIL
“Ler o J.A. é como dar um giro pelo Brasil a cada mês visitando
diversas igrejas batistas fundamentalistas. Pratico e recomendo a leitura a todos que conheço, pois esse periódico me dá sentido de identidade” (RRSM – Curitiba PR).
ENTRELINHAS
“Entendi a mensagem nas entrelinhas do texto ‘Movimentos Satânicos Envolvem Líderes Cristãos’, publicado na edição 181 de J.A. Sei a
razão do autor não ter citado nomes” (MJM – Belo Horizonte MG).
“PONTES”
“Tenho acompanhado os artigos do Pr Paulo Santos e já percebi
que ele tem utilizado a história da construção de pontes famosas em
diversas partes do mundo para fazer aplicações praticas ao ministério
da Igreja. Excelente!” (WE – Salvador BA).
PROEFE
“Muito interessante o trabalho desenvolvido pelos irmãos da Igreja
Batista Esperança de São Paulo através do PROEFE – Projeto
Evangelístico em Férias. É um bom modelo a ser seguido” (RAR Mossoró RN).

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

EXPEDIENTE

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

EDITOR: PR. CARLOS ALBERTO MORAES - MTb 35.664
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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PROCET - Programa de
Convalidação de Estudos Teológicos
O
Santificação
ou Mundanismo?
E

xistem cristãos mundanos: Eles vão curtindo
músicas sensuais, vão deixando escapar um
palavrão aqui, uma mentirinha ali, uma piada suja acolá, vão ficando, vão se amoldando à galera... O Ló de
hoje quer “só love” quer estar perto de Sodoma.
Existem três inimigos que atrapalham nossas vidas
e não desistem de fazer pressão, nunca saem de férias: Se correr o diabo pega, se ficar a carne peca e se
andar o mundo cerca. Contudo, maior é Deus!
Existem pessoas vivendo sem limites: não param
de fazer dívidas, de roer as unhas, de comer demais,
de falar muito, de seduzir os outros, de passar horas
na TV... A única coisa que não faz mal é Santidade
sem Limite.
O apóstolo Paulo nos ensina a DELETAR: Fuja dos
desejos malignos da juventude... E também nos ensina a DELEITAR: ...Siga a justiça, a fé, o amor e a paz,
com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor
– II Tm. 2:22.
Uma vida cheia do Espírito é uma vida sobrenatural.
Infelizmente aprendemos a andar conforme o Homem
natural sem Deus, e temos hábitos bem automáticos
do Velho Homem. Uma antiga propaganda de cachaça
dizia: chama o velho que vem coisa boa... É mentira!
Não vem coisa boa nenhuma!
Assim como havia uma proibição no Jardim do Éden
para que o casal não se aproximasse do fruto proibido,
diariamente precisamos nos manter afastados de qualquer pecado conhecido: inveja, ansiedade, imoralidade, rebeldia, fofoca, sentimento de vingança, mágoa e
outros.
Enchei-vos do Espírito! – Ef 5.18. O Maravilhoso Manual da Palavra de Deus adverte: Aprecie sem moderação.
Fomos criados para ter alegria em Deus e essa alegria não nos faz mal, por outro lado é possível alegrarse com paixões desenfreadas: Bebedices, baladas, noitadas, ficadas, cervejadas. O efeito colateral desses
prazeres cobra um alto preço, não só financeiro, mas
na saúde.
O cristão carnal diz assim: “Já estou cumplicitado
(conectado) com o mundo, logo não sou eu quem vive,
mas o mundo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pelas paixões que me dominaram e
se tornaram minhas, pois o mundo me fascinou, dominou e foi entregue a mim.”
Quando perdemos a conexão com Cristo, quando
não estamos em comunhão com Deus, quando não
vivemos como “novas criaturas”, os velhos hábitos
retornam. A gente deixa de ser best (= melhor, em inglês) e vira mula, besta mesmo!
O que acontece quando nos alimentamos do
mundanismo, quando achamos os valores dos homens
normais? Por exemplo: ficar é normal, transar faz parte do namoro, mentira faz parte da vida... O que acontece? Ocorre uma mutação degenerativa. Deixamos
de ser borboletas e vivemos a vida das lagartas.
Não adianta assistir lançamentos de filmes, não adianta cantar no coral, não adianta fazer regime, não adianta malhar na academia, não adianta usar roupas
bonitas, não adiante circular no carro zero, não adianta ir à igreja... Se o nosso objetivo não for o de sermos parecidos com Cristo.
edgardonato@terra.com.br - São Paulo - SP

Seminário Bíblico de Evangelização de Araçatuba
SP está oferecendo o curso de Complementação
Teológica para quem já possui certificado de Bacharel
em Teologia sem o reconhecimento do MEC.
Ao matricular-se no curso de complementação Teológica
para fazer a convalidação (integralização de créditos) oferecida pelo SBE você estará se habilitando diante do MEC como
curso superior. O curso estará sendo oferecido pelo sistema
modular e as inscrições já estão abertas. Entre em contato
pelo site: www.semibe.org ou peça informações pelo telefone (18) 3623-6769. A convalidação do curso é feita pelo
SEMIBE com apoio da FATEBOV – Faculdade Teológica de
Boa Vista de acordo com portaria do MEC 3082/01.
Bacharelado em Teologia - Parecer 0063/04 - MEC
Exigências:
- Apresentação de Diploma de Ensino Médio.

- Apresentação de carga horária de curso livre de, no
mínimo, 1.600 horas.
- Apresentação de certificado de Teologia Livre.
- Apresentação de Histórico Escolar do curso de Teologia Livre.
O diploma será pela faculdade conveniada: FATEBOV Faculdade Teológica de Boa Vista
Núcleo mantenedor: INSET - Instituto Superior de Educação Teológica
Duração do curso: Seis meses
Metodologia: Módulos mensais (um fim de
semana a cada mês)
Inscrições abertas até 20 de janeiro de 2008.
Vagas Limitadas
O Seminário Bíblico de Evangelização oferece hospedagem: Dormitório, café, almoço e janta

Londrina Tem Novo Pastor
D

esde o dia 8 de dezembro de 2007 o
Templo Batista Maranata de
Londrina PR, sob a liderança do Pr Manoel A de Souza, está com a equipe pastoral completa. Foi examinado e ordenado o Pr Éverton
de Castro. Agora a equipe
tem três pastores, sendo o
terceiro, Dan Douglas
Johnson, que é missionário
e atua na área de educação
cristã.
O concílio, presidido pelo
Pr Manoel A Souza e moderado pelo Pr Carlos A
Moraes da IBI de Orlândia
SP, contou ainda com a presença dos pastores: Rômulo
W Ribeiro, fundador da igreja e missionário em Goiânia
GO, Dan Douglas Johnson
do TBM de Londrina PR,
David Smith e José Augusto
Flak Moreira da Igreja Batista da Vitória em Londrina PR
e Torrey Eugene Lasley da
Igreja Batista Mariáh em
Arapongas PR.

Pastores do Concílio

O Pr Éverton de Castro,
nascido no dia 11 de maio
de 1981 em Sapucaia do Sul
RS é casado com Cláudia
Alves da Silva Castro, nascida em Inhumas GO. Ele se
converteu aos sete anos de
idade em 1988 na Igreja Batista Independente Fundamentalista da Vila Vargas em
sua cidade natal e a esposa

aceitou Jesus ainda criança
em um culto doméstico em
1982. O casal tem uma filha,
Evelyn Joy nascida em Londrina PR no dia 26 de agosto de 2005. O casamento
aconteceu na Igreja Evangélica de Inhumas GO no dia 5
de janeiro de 2001.
Éverton formou-se em teologia no dia 6 de dezembro

de 2003 no Instituto Bíblico
Maranata em Marilândia do
Sul PR, onde também estudou a esposa. Após a formatura, trabalhou um ano e
meio em Nova Xavantina MT
e depois foi para o TBM em
Londrina, a convite do Pr
Rômulo W Ribeiro no dia 29
de junho de 2004.
Atualmente o seu ministério consiste em liderar o
louvor e tocar violão juntamente com a esposa que é
responsável pelo escritório e
trabalho de visitação, além
de participar da pregação e
do ensino. O casal ensina
música, a esposa teclado e
piano e o Pr Éverton instrumentos de sopro e cordas.
O alvo do Pr Éverton é
servir a Deus no TBM em
Londrina e aguardar no Senhor até que possa assumir
o pastorado em uma igreja
onde o Senhor o chamar.
Contatos pelo telefone (43)
3342-4863 e igreja (43) 33434007.

O Acordo Entre o Mercosul e Israel
Continuação da página 1

A

palavra “aliança”
significa um acordo
que une duas partes. Entre
as seis alianças que Deus
fez na Bíblia, a Aliança
Abraânica promete a Abraão
e aos seus descendentes o
seguinte: descendência física (nação), descendência
espiritual, um Salvador (Cristo), benção e proteção pessoal e bênçãos e maldições
sobre as nações, com base
em seu tratamento aos descendentes de Abraão
(gênesis 12:3).
Esta última parte tem
sido confirmada em toda a
história da humanidade e
continuará sendo observada
até à sua consumação no
Milênio.
Por essa razão é que vemos com bons olhos esse
Acordo de Livre Comércio
entre o Mercosul e Israel. A
Argentina e o Brasil têm sido
duas nações que mantém
laços de amizade com o
povo hebreu ao longo de
suas histórias.
Com relação à Argentina,
houve até a possibilidade, no
final da Primeira Guerra Mundial, da criação de uma pátria

para os judeus em parte do
seu território. A idéia era de
Theodor Herzl, líder sionista.
No caso do Brasil, tivemos o privilégio de ver registrado nos anais da ONU o
nome do brasileiro Oswaldo
Aranha quando da criação do
Estado de Israel. No dia 29
de novembro de 1947 ele
bateu
o
martelo
sacramentando que Israel
agora era uma nação independente. Seis meses depois, no dia 14 de maio de
1948, Israel declarou sua independência.
Passados 60 anos, o Brasil continua tendo boas relações com Israel. Agora, sob
influência da diplomacia dos

quatro paises do Mercosul,
Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai, no dia 18 de dezembro de 2007, em Montevidéu
Uruguai, oficializou-se o Tratado de Livre Comércio entre os paises do Mercosul e
Israel. A formalização do
acordo contou com as assinaturas do atual presidente
do Mercosul, Tabaré
Vázques, do Uruguai e o
Ministro da Indústria de Israel, Eliyahu Yishai, com a presença do presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva,
bem como dos representantes da Argentina e do
Paraguai.
Dos quatro paises do
Mercosul, o Brasil é o que

mantém o maior volume de
negócios com Israel, com
70% do total e a tendência é
de crescimento.
Agora, para que a
Venezuela de Hugo Chávez
seja admitida no Mercosul,
precisará do parecer favorável
também de Israel, o que deverá inibir as relações entre
Chávez e o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad,
inimigo de Israel.
O maior lucro para o Brasil e os demais paises do
Mercosul nas questões comerciais, além das bênçãos
espirituais será na área de
transferência tecnológica,
pois Israel é uma nação de
gênios nessa área.
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BÍBLIAS PARA MUÇULMANOS

entender a mensagem salvadora do nosso Senhor Jesus e
para que o Senhor Deus abra mais oportunidades para que
o Pastor Ricardo possa distribuir mais a Palavra de Deus
em Árabe para a comunidade muçulmana de V. S .
José. Pastor Ricardo estuda o idioma árabe desde
Agosto de 2005. Contatos: www.templobatista.com.br
COMUNHÃO DE GUARULHOS
Foi retomada a Comunhão Regional de Guarulhos no
final de 2007. A diretoria eleita para 2008 ficou assim constituída: Presidente: Pr. Renato Sá Barreto Neto, Vice: Pr. Cláudio Drosten, Secretário: Irmão Marcos, Vice: Pr. Delcir Edson do Couto, Tesoureiro: Irmão Elizeu Reder, Vice: Irmão
Valmerá, Conselheiros: Pr. Benedito Juliare, Pr. Nelson Alexandre e Pr. Amadeu Juliare.

Na semana do dia da Bíblia, Deus deu ao Pr Ricardo
Marques Brito, do Templo Batista em Vila São José, São
Paulo, capital, a graça e a oportunidade de distribuir 5 Novos Testamentos em Árabe para libaneses muçulmanos,
que moram e trabalham na Vila São José, e também 3
Bíblias em português para muçulmanos que não são árabes. Um desses N.T. em árabe foi entregue a uma jovem
senhora, que é a esposa do Sheik, que é o líder da
mesquita no bairro de V.S. José. Orem para que esses muçulmanos que receberam esses presentes possam ler e

Poucos Minutos
Para a Meia-Noite

ELEIÇÃO E POSSE
O Pr. Walace Silva Juliare foi eleito em dezembro de 2007,
como pastor titular do Templo Batista Bíblico em São José
dos Campos SP. Desde maio daquele ano ele estava atuando como pastor interino, depois da saída do Pr. Roberto
Castilho de Brito que atualmente está trabalhando em um
projeto de implantação de igrejas pela Junta Batista Bíblica
do Estado de São Paulo em Ribeirão Preto SP.
AMDE 2008
Em 2008, o AMDE quer continuar oferecendo oportunidades para o treinamento e capacitação de líderes no trabalho
com adolescentes e despertar a visão dos pastores para a
importância deste ministério. Quer ainda, promover a
interação entre os adolescentes das diversas igrejas para
que estabeleçam laços de amizades com outros adolescentes que diariamente enfrentam os mesmos desafios e
necessidades que eles em sua jornada de vida cristã. Desafiar e proporcionar oportunidades para que o adolescente se desenvolva em sua vida de intimidade com Deus, amor
aos outros, santidade de vida e serviço cristão. Segundo
informações do Presidente do AMDE, Walmir Carvalho, da
Igreja Batista Regular se São Mateus, em 2008, no dia 26 de
abril, acontecerá o Torneio de Futsal com Gincana; nos dias
14 e 15 de agosto, o Retiro de Liderança, para líderes interessados em trabalhar com adolescentes, no dia 30 de agosto, o Encontro Anual para o Concurso Bíblico no livro de
Tiago e finalmente, de 14 a 16 de novembro o Retiro Anual.
Para
maiores
informações
acesse
o
site:
www.amde.com.br. (Informações enviadas pelo Vice Presidente do AMDE, Fernando Limoli da Igreja Batista Adonai,
Osasco SP).

29 ANOS
A Igreja Batista Regular em Osasco SP liderada pelo Pr
Jorge Antonio Gameiro estará comemorando o 29° aniversário de fundação realizando uma série de conferências nos
dias 8 a 10 de fevereiro de 2008. O preletor será o Pr Antonio
Carlos, da Igreja Batista Regular em Jandira, São Paulo SP.
A Igreja aniversariante está fundando uma igreja em
Carapicuíba- SP e em Ibiúna SP.
ISRAEL
Depois de viajar 1.400 km de estrada e dois vôos de 10
horas cada, com uma média de 12 horas de espera em
aeroportos para conexões, o Pr Joaquim Teixeira chegou a
Israel. Seus planos são de se instalar em Tel Aviv. Quando
esta edição do Jornal de Apoio chegar às suas mãos Pr
Joaquim já terá passado por uma entrevista no Ministério
do Interior agendada para o dia dois de janeiro. Continuem
orando pela família Teixeira, tanto pelo visto como pelo sustento financeiro.
UBERABA MG
A Igreja Batista Regular
da Fé em Uberaba MG liderada pelo Pr Edson Paiva
desde maio de 2007 precisa das suas orações. Depois de viver tempos difíceis, ficou com apenas onze
membros, ocasião em que
o Pr Edson aceitou o desafio de assumir ali o
pastorado juntamente com
sua esposa Raimunda e os
filhos Paolo e Radson (foto).
Em meio a esse recomeço
o Pr Edson nos lembra da
frase de Kenson Callahan:
“As igrejas em crescimento
crêem que seus melhores
dias estão por vir. Igrejas em
Pr. Edson e família
declínio crêem que seus
melhores duas ficaram no passado”. Contatos pelo e-mail:
edsonpr@yahoo.com.br.
NOVO TERRENO

NOVO PASTOR

“Mas à meia noite ouviu-se um clamor:
Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro.”
Mateus 25:6

I

nexoravelmente vemos os anos passarem. No reló
gio de Deus o tempo se cumpre e examinando a
Palavra do Senhor e comparando-a com as circunstâncias atuais fica evidente que o que está acontecendo prenuncia o tempo do Fim.
Conta-se que na Alemanha há um castelo com todos
os relógios parados, marcando a hora em que a esposa
do Duque, proprietário do castelo, faleceu.
No texto acima o Senhor Jesus nos diz que naquele
momento o “Relógio da graça de Deus” irá parar e nos
manda vigiar e estar atentos. As virgens que não tinham
azeite extra para suas lâmpadas ficaram de fora.
Boas intenções não são capazes de fazer voltar a roda
do tempo; II Tim. 3: 1-4 nos fala de tempos trabalhosos e
não é isso que estamos vivendo?
Há um mês ficamos estarrecidos com o suicídio de
um jovem ex-aluno nosso, de quem lembrávamos com
carinho, pelas dezenas de vezes que conversamos com
ele no tempo em que estudava conosco e pelos inúmeros
conselhos que lhe demos. Há poucos dias soubemos de
uma garota, nossa aluna, que já tentou suicídio 3 vezes e
que agora precisou ser internada para tentar preservar
sua vida.
O medo do futuro e a ignorância com relação aos acontecimentos preditos pela Palavra de Deus tornam as pessoas desesperados e sem saída.
O Senhor ao recrutar o exército que abateria os
midianitas exigiu de Gideão qualidade e não quantidade
e lhes deu a vitória com 300 homens, para que Israel não
se gloriasse de sua própria força, mas glorificasse ao
Senhor Deus .Gideão tinha a certeza da vitória antes mesmo da batalha. Tudo a seu tempo.
Tempos difíceis e trabalhosos. Por quê? Por que é tão
complicado para os crentes optarem por fazer a vontade
de Deus? Por que tanta relutância em cumprir as ordens
divinas?
Quando Paulo se encontrou, no caminho de Damasco, com o Senhor Jesus, sua pergunta foi : “Senhor, que
queres que eu faça?” e a resposta do Senhor para nós
hoje está em Rom.12:1-2: “Rogo-vos pois irmãos, pela
compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos
por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”
O crente maduro é capaz de reconhecer que a vontade
de Deus é a melhor opção para sua vida nestes últimos
minutos antes da meia noite.

No dia 15 de dezembro de 2007, a União das Igrejas
Bíblicas do Brasil ordenou mais um pastor: Marcos Antonio Ceolin (47). O concílio examinatório foi realizado
no dia 8 do mesmo mês. O candidato já estava à frente
do trabalho da Igreja Bíblica Morada dos Nobres em
Araçatuba SP há oito meses e assumiu o pastorado no
mesmo dia da ordenação. Formado pelo Seminário Bíblico de Evangelização em Araçatuba SP no dia primeiro
de dezembro de 2007, Marco Antonio Ceolin é casado
com Yara Regina de Novais R. Ceolin e tem tres filhas:
Mayara (24), Letícia (14) e Natália (20) (Foto). O concílio
examinatório foi formado pelos pastores: Daniel
Henrique, Sebastião, Fábio, Dorival e os missionários
Sidney, Hudson e Nilton. O presidente da mesa foi o Pr
Amaro.
SETA
Desde sua fundação em 1997, o SETA atende àqueles
que querem um preparo teológico, mas não têm tempo durante a semana. As aulas são ministradas em módulos intensivos aos sábados. Para o inicio de 2008, os dois primeiros módulos serão: Panorama do Novo Testamento com
o Pr Roberto Brito e Evangelismo e Discipulado com o Pr
Raul Nogueira.As datas de aulas serão dias 8 e 29 de março e 12 de abril, das 8 às 17 horas. Maiores informações:
(11) 3331-5451 ou 3223-4928.
ENDEREÇOS
O Pr Daniel Rodrigo, missionário em Jaboticabal SP
tem mantido no seu blog: http://jaboticabaman.blog
spot.com cerca de 200 link’s de sites evangélicos para
pesquisas.
Agora, está oferecendo uma grande lista de endereços das igrejas batistas fundamentalistas do Brasil. Procure visitar o seu blog, conhecer o ministério em
Jaboticabal e conhecer os recursos ali oferecidos.

A Primeira Igreja Batista Bíblica em Fortaleza CE, liderada
pelo Pr Elísio Pires Simões acaba de fechar negócio com
seu novo terreno localizado na Rua Adarias de Lima, 260 na
região central da capital cearense. Em breve serão iniciados
os trabalhos de construção de novo templo e os irmãos esperam contar com o apoio de todos. Contribuições para conta do Banco do Brasil Ag. 1369-1 c/c 14.884-9 em nome da
Primeira Igreja Batista Bíblica em Fortaleza CE.
BATISMO
No dia 25 de novembro último, o missionário em Presidente Prudente, Pr Josué Amaral da Silva realizou o batismo
de cinco novos irmãos: Fábio, Giovana, Mateus, Bruno e
Wesley (foto com o pastor). Também foi dado inicio aos estudos bíblicos (EBD) antes do culto da noite a cada domingo. Contatos com o Pr Josué e família pelo e-mail:
pastorja@uol.com.br, telefone (18) 3916-3463 ou pela Caixa Postal 4430 - CEP 19. 020-970 Presidente Prudente SP.
CONFERÊNCIA PARA JOVENS
Nos dias 1 a 4 de maio de 2008 será realizada a VI Conferencia Fiel para Jovens no Hotel Fazenda Vale dos Cedros em
Paraibuna SP. Os preletores, que discorrerão sob o tema “Conhecendo a Vontade de Deus” são: Pr Sillas Larghi Campos, Pr
Clodoaldo Machado, Prof.Adauto Lourenço e Prof. Paulo de Oliveira. Maiores informações pelo e-mail: marilene@
editorafiel.com.br, telefone (12) 3936-2529 ou pela Caixa Postal 1601. CEP 12.230-990- São José dos Campos SP.
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NOVOS IRMÃOS

Beber ou
Não Beber
No dia 28 de novembro de 2007 o Pr Joel Azer, da Igreja
Batista Regular da Fé em Capão Redondo SP, realizou o batismo de quatro novos irmãos: Aroldo, França, Mariana e Eugênio,
na foto com o Pr Joel. No culto de batismo estiveram presentes
150 pessoas, das quais algumas fizeram decisão por Cristo.
ENLACE
No dia primeiro de
dezembro de 2007 foi
realizado o enlace matrimonial dos jovens
Talita e Diego na Igreja
Batista Independente
em Orlândia SP. A celebração foi realizada pelos pastores, Paulo
César Lopes e Carlos
Alberto Moraes. Aos noivos e seus familiares, os parabéns da equipe do Jornal de Apoio.
PÓS-GRADUAÇÃO
O SEBARSP, em parceria com a EST está oferecendo uma
oportunidade de ouro para os que pretendem fazer pós-graduação Lato Sensu com reconhecimento do MEC. Trata-se dos
cursos de Antropologia da Religião e Psicologia Pastoral. Os
cursos serão oferecidos simultaneamente em Belo Horizonte
MG, Recife PE, São Bernardo do Campo SP e São Paulo SP.
Maiores informações telefones (11) 3331-5463 ou 3223-4928.
Os demais locais pelo e-mail: etnia@etnia.org,br.
CPA – CUIABÁ MT
Os irmãos da
Igreja Batista Fundamental
em
CPA, Cuiabá MT,
liderados pelo Pr.
Lorival Pedroso
da Silva estão iniciando este ano
de 2008 com planos de comprar
um novo terreno
para futuramente
ampliar o espaço físico. A freqüência aos cultos regulares tem
crescido e todos estão prontos para trabalhar sério este ano.
BÊNÇÃOS EM CAMPINA GRANDE
O Pastor Alex
Junqueira que está
trabalhando na implantação de uma
igreja em Campina Grande PB, tem
louvado ao Senhor
pelas muitas bênçãos colhidas no
último ano.
Diversas pessoas foram batizadas e se agregaram à igreja, o trabalho com os jovens tem se expandido e as perspectivas de crescimento sólido continuam.
Em outubro próximo passado realizaram a reforma do salão
de cultos ampliando a sua capacidade para abrigar 110 pessoas em cada culto e quase todo o espaço já está ocupado. É
bem provável que até o final de 2008 o espaço seja insuficiente.
A nova igreja está orando e buscando adquirir um terreno
para poder construir e solicita as intercessões de todos que
apóiam aquele projeto missionário. Há também o projeto a ser
iniciado neste ano, para formação de uma igreja na zona rural.
NOTICIAS DE PERNAMBUCO
A Comunhão Batista Bíblica Brasileira, cujas raízes estão
no Estado do Pernambuco, está crescendo. No final deste ano
de 2008 acontecerá em Maceió-AL, a XXIV Assembléia Geral
da Junta Batista Bíblica de Pernambuco. Na ocasião deverá
solidificar-se a formação da CBBB - Comunhão Batista Bíblica
Brasileira que teve inicio em 2004 na cidade de Fortaleza CE.
Em 2007 foi marcante para as igrejas de Pernambuco a
realização do XIX CONJUBABI – PE – Congresso de Juventude
Batista Bíblica de Pernambuco. Participaram 150 jovens das
cidades de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Catende,
Bezerros, Caruaru, Garanhuns, Gravatá e Correntes.
O preletor foi por Edson Rozendo de Azevedo, da Igreja Batista Reformada de Caruaru PE. O tema foi: “A Juventude Enfrentando os dias Proféticos da Igreja de Laodicéia” (Ap. 3:16).
Em setembro aconteceu a ordenação do Pr José Aclécio
Dantas no templo da Igreja Batista Bíblica em Brasil Novo,
Jaboatão das Guararapes PE. Participaram os pastores: José
Wellington, Jurandir Rodrigues de Almeida, Natanael Amaro,
Jorge Venceslau, José Ordônio e João Tenório.

E

m Sua oração (Jo.17:1317), Jesus falou que o
mundo não teria muita simpatia pelos salvos. Vivemos no mundo,
mas não somos mais dele. Enquanto aqui estivermos, o nosso
relacionamento deve se limitar ao
que não nos contamina. Todo salvo já tem em si alegria completa,
por causa da habitação do Espírito Santo. Não precisamos da bebida para sermos alegres (Rm.
14:17). Infelizmente, tem até crente achando que dá para viver
“cheio do Espírito” e “cheio de vinho”. Na Bíblia, há 93 vezes a palavra “vinho” e seus derivados, e
que aparecem com 4 diferentes
significados: a- BEBIDA
ALCÓOLICA – Pv. 23:31; 1Sm.
1:15; b- SUCO DE UVA – Pv. 3:910; Jr. 48:33; c- CACHOS DE UVA
– Jr. 40:10; d- OUTROS SENTIDOS
– Ap.14:10.
Provérbios 23:29-35 fala sobre as maldições do vinho
alcoolizado: “ais”, pesares, pelejas, queixas, feridas e olhos vermelhos. Alerta para nem se olhar
para o vinho quando se torna uma
tentação, e apresenta os resultados de uma pessoa vencida pela
bebida. Seria este um bom quadro
de um servo de Deus, de um pai
de família ou de um filho de família? Quantos lares têm sido
destruídos por causa da bebida?
(Pv. 20:1). Evidências científicas
confirmam os avisos da Bíblia.
Cada gole de qualquer bebida alcoólica destrói células preciosas
do cérebro, que nunca mais podem ser substituídas. Com o tempo, ocorrem dificuldades para se
concentrar, raciocinar, aprender
coisas complexas, etc. O corpo
do crente é habitado pelo Espírito
Santo e precisa ser preservado
(1Co. 3:16-17; 6:19-20).
No Antigo Testamento, várias

histórias de homens que se envolveram com bebidas alcoólicas
e se deram mal: Noé em Gênesis
9:20-27. Ló em Gênesis 19:30-38.
O Rei Assuero em Ester1:10-11.
O Antigo Testamento também apresenta advertências: Os sacerdotes não deveriam beber (Lv. 10:9;
Is. 28:7; Ez. 44:21); a bebida separaria os santos dos profanos
(Lv.10:9-10); os nazireus tinham
que se abster (Jz.13:7); reis não
bebiam, se quisessem manter o
equilíbrio de seus julgamentos (Pv.
31:4-7). A bebida incentiva a maldade do coração, a loucura e estimula os perversos (Pv. 4:14-18;
Ec. 2:3); faz desviar dos caminhos do Senhor (1Sm.1:14-16; Is.
5:11-12; Is. 65:11-12); provoca a
ira de Deus, trazendo castigo, principalmente quando se zomba do
sagrado (Dn. 5:1-4; 22-26; Sf.
1:12); tiram o juízo e o bom coração, levando à sensatez e ao desperdício (Os. 4:11; Pv. 21:17; Dn.
1:8); é considerado maldito diante
do Senhor (Is. 5:22).
O Novo Testamento aponta
para o aspecto de desvio espiritual: João Batista não beberia jamais, mas, ao contrário de ser
controlado pela bebida, seria
cheio do Espírito (Lc.1:13-15);
pastores foram advertidos sobre
a necessidade de vida sóbria
(1Tm. 3:3; Tt. 1:7); os sacerdotes
(salvos) não deveriam beber, assim como no AT (1Pd. 2:5); a bebida traz escândalo diante dos descrentes (Rm. 14:21); Deus trata
com severidade os bêbados,
listando-os entre os excluídos do
Seu reino (1Co. 6:10); a bebida
impede o controle do Espírito Santo (Ef. 5:17-20) e provoca contendas.
Tem muito crente procurando
um jeitinho de provar que pode
beber um pouco, com base nas

tais aparentes permissões ou exceções bíblicas. Haveria, de fato,
alguma tolerância ao uso da bebida? No milagre de Jesus no casamento de Caná da Galiléia (Jo. 2),
a palavra usada (oinos) é a mesma para “suco de uva”, ou “vinho
fresco”. Segundo o costume, para
que a festa pudesse continuar, o
vinho (bom) inofensivo era servido primeiro e, no final, o vinho fermentado, o inferior. Nesta festa,
não foi servido o vinho inferior, o
fermentado, o alcoólico. O que Jesus fez foi o vinho bom. Ora, sendo Jesus Deus, teria Ele feito vinho para deixar todos bêbados
naquela festa? Havia 6 talhas cheias de vinho, com cerca de 720
litros no total, sem contar o que já
havia sido consumido. Se o vinho
fosse embriagante, seria mais que
suficiente para todos saírem daquela festa trançando as pernas
e caindo pelas ruas. Teria Jesus
se tornado maldito? Hc. 2:15.
E Paulo? Será que realmente
mandou Timóteo beber? Em 1Tm.
5:23, Paulo disse a Timóteo para não
beber água pura, mas adicionar nela
“um pouco” de vinho. Ele não disse
para beber vinho com um pouco de
água. O conselho foi: muita água e
algumas gotas de vinho, como se
faz com o vinagre ou a quiboa para
lavar vegetais. Seria um efeito medicinal, purificador, como na parábola do bom samaritano (Lc. 10:34).
Portanto, não serve para justificar
o beber vinho ou outra bebida, mesmo que seja só um pouquinho.
Outro argumento estaria nos
requisitos para os diáconos. Para
o pastor, a Bíblia não dá qualquer
brecha, dizendo “não dado ao vinho”, enquanto com o diácono a
expressão é “não dado ao muito
vinho”. (1Tm. 3:8). Por causa do
advérbio de intensidade “muito”,
alguns entendem que o pouco
seria permitido, o mesmo ocorrendo no texto relacionado às mulheres idosas de Tt. 2:3. Em ambos
os casos, a mesma palavra grega
(oinos) é utilizada, podendo ser
tanto o suco natural como o vinho
alcoólico. Mas fica evidente que
Paulo não estava dizendo sobre o
uso excessivo do suco de uva,
sobre o perigo da diarréia. Na cultura judaica, havia dois processos de preparo da bebida derivada da uva: o primeiro, iniciava com
a extração do xarope da uva, pelas pisaduras nos lagares, e depois este caldo era colocado em
odres de madeira, para que ocorresse a fermentação natural.
Após longo período deste
armazenamento, o vinho já fermentado naturalmente alcançava

até 2% de teor alcoólico, bem menos que uma cerveja, que tem de
3 a 8%. Também, havia o processo da fermentação artificial, no
qual se adiciona álcool durante o
armazenamento do vinho para que
o teor alcoólico seja elevado e realçado.
Quando o vinho natural era
ingerido, antes de qualquer fermentação, aquele caldo poderia
gerar efeitos do alcoolismo naquele que bebia, em virtude das altas
temperaturas da região da Palestina. O mesmo acontece quando
são ingeridos certos alimentos ou
bebidas, e, havendo exposição ao
calor, alterações fisiológicas ocorrem. Esta expressão “não muito
vinho” deveria ser vista como uma
palavra de aviso, de admoestação, ao invés de permissão para
se beber vinho. Paulo dizia aos
diáconos e às mulheres idosas:
“Considerando que o vinho pode
sofrer fermentação natural, não
tomem muito para não ficarem
alcoolizados” . A não observância ao princípio levaria ao comprometimento do testemunho daqueles servos de Deus diante dos demais.
No tocante à Ceia do Senhor,
os Evangelhos empregam a expressão “fruto da vide” (Mt. 26:19;
Mc.14:25; Lc. 22:18), unicamente
utilizada para o vinho não fermentado, verdadeiramente natural,
contendo aproximadamente 20%
de açúcar e nenhum álcool. O vinho fermentado não é produzido
pela videira. Lembre-se que o Senhor instituiu a Ceia quando Ele e
seus discípulos estavam celebrando a Páscoa, para a qual havia lei clara que proibia o uso de
qualquer fermento ou agente
fermentador (seor) (Êx. 12:14-20;
13:7). Deus dera esta lei por ser a
fermentação o símbolo da
corrupção e do pecado (ICo. 5:78), sendo exatamente isso o que
causa a bebida alcoólica no homem.
Portanto, nenhum crente deveria beber, vender ou transportar qualquer bebida que contenha álcool,
mesmo em proporções pequenas (I
Pd. 4:3-4). Não aceite em sua mesa
bebida alcoólica alguma. Você conseguiria orar agradecendo a Deus
pela refeição, com tranqüilidade, tendo uma garrafa de bebida à mesa?
Quando chegarmos aos céus, na
cidade celestial, não haverá bêbados deitados nas calçadas, nem
bares com bêbados debruçados nos
balcões. Todo salvo deveria já ir se
adaptando ao estilo de vida celestial
que um dia teremos, pois não somos
deste mundo.

Notícias de
Novo Gama - GO
N

o dia 9 de dezembro próximo passado o pastor
Geovan, missionário da CBBN em Novo Gama
GO realizou o batismo de 9 novos irmãos, conforme mostra a foto: Adriano, André, Alisson, Anderson, Emanuel,
Lílian, Josué, Maria Aparecida e Kelma. Pr. Geovan juntamente com sua família encerrou o ano grato a Deus pelas bênçãos de 2007 bem como pelas bênçãos ao longo
do seu ministério de 23 anos como missionário, sendo 6
no estado do Piauí e 17 em Goiás.
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AAI Prestando Contas
É

O Avanço Ecumênico
Entre Católicos e ‘Batistas’...
N

o decorrer de todos
estes anos que assino esta coluna, meus leitores já devem ter percebido
que dificilmente perco meu
escasso
tempo
para
preenchê-lo com assuntos
que envolvem a assim-chamada “Igreja Católica Romana”. Esta coluna nunca se
propôs a ser apologética.
Nunca. Frustrados estão os
que assim pensavam ou esperavam que ela assim o
fosse, em se tratando ser o
colunista um ex-padre católico romano. Lamento a frustração causada a muitos!
Desde quando saí do
Romanismo movido por uma
convicção inabalável, daquela organização me distanciei
de forma diametral-mente
oposta, pouco me interessando por assuntos que não me
dizem respeito. Foi um
posicionamento tremendamente radical e nisso sou xiita
com todas as letras e não procuro esconder a realidade
deste meu posicio-namento.
Inúmeros têm sido os emails recebidos vindos dos
mais distantes pontos do território nacional, que me ‘cobram’ em favor de uma posição apologética enérgica e
acirrada sobre assuntos
romanistas. No entanto, tenho preferido muito mais ir à
contramão, trazendo a lume
artigos inspirativos sobre a
“fé que uma vez por todas foi
entregue aos santos”. Porque falar dessa “igreja”, na
qual servi por mais de 34
anos, 22 dos quais como sacerdote romano, é lhe fazer
propaganda e, neste aspecto, confesso que não nutro
nisso nenhum interesse por
menor que seja...
Mas quando me vem ao
conhecimento que um povo
chamado ‘batista’, que se faz
representar em nome da assim-chamada “Aliança Batista Mundial”, usando sua política apóstata para expor o
povo Batista espalhado pelo
mundo todo, sem dele receber para tal autorização, o
meu silêncio precisa ser
quebrado a fim de lançar de
pronto meu repúdio e a minha indignação. E assim o
faço sem pedir licença a
quem quer que seja.
Não é de ontem que esta
organização ostensivamente
espúria e traidora vem realizando etapas de ‘diálogo’
com o corte do Vaticano em
plena luz do dia entre os anos
de 1984 e 1988, respectivamente, e isso deve se estender anos a fio... Batistas fiéis
têm se levantado contra estas manobras apóstatas, e
são rechaçados e maltratados e espezinhados abruptamente, até mesmo de reuniões oficiais, por quererem
lançar o seu protesto digno e
honroso.
E, pasmem meus amados, dentre estes apóstatas,
se destaca a figura do seu

então presidente, outrora titular de uma das maiores igrejas batistas do Grande Rio,
acolitado por outro grande expoente da constelação dos
notáveis, titular de uma das
mais importantes igrejas batistas do estado do Rio de
Janeiro. E o mais grave de
tudo isso é que essa gente de
arroga no direito recreativo de
representar a TODOS os batistas que fazem parte integrante da Convenção Batista
Brasileira, comprometendo
assim o bom nome de igrejas batistas locais que ainda
dela fazem parte, as quais são
fiéis e respeitáveis, que lutam
em prol da sua identidade histórica e bíblica, irmanada com
a sua fidelidade à sã doutrina, principalmente. A estes
Batistas que respeitamos e
amamos, nos irmanamos à
sua vergonha e lhes estendemos a nossa destra de solidariedade, com justiça. Doa a
quem doer...
Enquanto isso, a Convenção Batista Brasileira, na pessoa de seus responsáveis e
liderança maior, simplesmente silencia, com se nada houvesse acontecido! E o adágio
popular, com muita propriedade, assim sentencia: “Quem
se cala, consente...”. Consente, concorda, cala, assina em
baixo...
Recebi recentemente um
e-mail de certo pastor batista,
no qual me afirmava: “Pr. Barbosa, não o conheço pessoalmente, mas o respeito muito. Todavia, creio que o diálogo (entre católicos e batistas)
deve existir, não só entre os
cristãos, mas devemos dialogar com todos. Jesus assim
(o) fez. Ele chegou (a) dizer
para os discípulos que aqueles que não são contra nós é
por nós...” (sic). Diálogo, segundo o bom vernáculo, é fala
entre duas ou mais pessoas.
É conversação. É troca de opiniões dentre as contrárias.
Mas aos pés e sob o báculo
do Papa Joseph Ratzinger
não houve isso! O que aconteceu na chocante e vergonhosa audiência pontifícia do dia
06 de dezembro de 2007, na
Cidade do Vaticano, a que a
delegação da Aliança Batista
Mundial se submeteu, em
nome do ‘diálogo’, foi simplesmente subserviente a
uma mensagem ‘evangelística’ do atual papa, para a
‘conversão’ das ‘ovelhas desgarradas batistas’, ali solenemente representadas e, ao
mesmo tempo, representando um povo que não os autorizou assim e assim fazê-lo,
como ‘vaquinhas de presépio
diante do todo-poderoso que
se auto-intitula “vigário de
Cristo” na terra.
O que nos causa espanto
e repúdio, é que homens que
deveriam defender e zelar pela
sã doutrina, se deixam
‘evangelizar’ pelo chefe do
Catolicismo Romano, o qual
defende um evangelho falsifi-

cado. A Igreja de Roma sempre afirmou às claras, que
“Cristo constituiu sobre a terra uma única Igreja e instituiu-a como grupo visível e
comunidade espiritual, que
desde a sua origem e no curso da história sempre “Existe e existirá”, e que “Esta Igreja, como sociedade constituída e organizada neste
mundo, subsiste na Igreja
Católica (Romana), governada pelo sucessor de Pedro e
pelos bispos em comunhão
com ele”, a qual é detentora
dos sacramentos que se dizem conduzir seus fiéis à salvação e jamais ela dividirá
esta afirmação canônica com
outros demais grupos.
Roma nunca modificou
seus dogmas ao longo de sua
história, no decorrer dos séculos de sua existência, como
instituição surgida no ano de
1054, por ocasião do histórico Grande Cisma. E aí está o
Concílio Vaticano II a declarar
solenemente que seus ensinos são “irreformáveis”.
O Papa Joseph Ratzinger
não escondeu a sua face ao
afirmar aos ‘batistas ali presentes, o suposto ‘vigário de
Cristo’, que o tema ali evocado –“A Palavra de Deus na
vida da Igreja: Escrituras,
Tradição e Koinonia” – “oferece um contexto promissor
para examinar estas questões historicamente controvertidas, como a relação entre Escritura e Tradição, a
compreensão do Batismo e
dos sacramentos, o lugar de
Maria na comunhão da Igreja e a natureza do primado
na estrutura ministerial da
Igreja”, como sendo uma diferença dos ‘batistas’ que
precisaria ali ser “tratada”.
É muito provável que a
Aliança Batista Mundial esteja ardentemente desejosa
em se unir com os católicos,
em “prol do bem comum”.
Certamente, isso explicaria
inclusive as pressões vindas
de cima para baixo, dentro da
Convenção Batista Brasileira, contra a doutrina da Igreja local e contra a independência das igrejas locais.
Esperamos que na próxima 88ª Assembléia da
Convenção Batista Brasileiro, a realizar-se nos dias 18
a 22 de janeiro de 2008, em
São Luís - MA, os delegados
consigam abrir um espaço
para comentar este fato e
que a liderança possa se
posicionar oficialmente diante deste “avanço” ecumênico
vergonhoso e apóstata, atendendo ao clamor dos batistas fiéis que dela ainda fazem parte. Por hoje, sem
mais nenhum comentário,
pois o que foi dito acima, já
chega para o nosso espanto
e a nossa decepção, e aqui
ficamos no aguardo do desenrolar dos fatos. Voltaremos ao assunto, se Jesus
antes não voltar, diante dos
“sinais dos tempos”.

com muita alegria
que apresentamos a
todos os irmãos que tem o
privilegio de ler o Jornal de
Apoio uma rápida prestação
de contas do ministério desenvolvido pela AAI ao longo
do ano de 2007.
Sem dúvida este foi um
ano de incontáveis bênçãos
do Senhor. Tivemos momentos de grande alegria e queremos compartilhar isso
com os amados, em especial pelo lançamento do projeto de capacitação.
Em agosto de 2007 a
ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO
AS IGREJAS lançou sua nova
ferramenta para auxiliar as
igrejas voltada totalmente
para a área de capacitação,
por isso decidiu chamar de
“AAI CAPACITADORA”. Com
essa ferramenta a AAI pretende levar informações e
treinamento para as igrejas.
Para tornar viável a execução
do projeto, ele foi dividido em
vários módulos e as igrejas
poderão solicitar o que melhor se adequar à sua necessidade.
Neste ano de 2008, iniciaremos, se Deus permitir, os
eventos promovidos pela
AAI Capacitadora; inicialmente faremos os chamados “pilotos” da AAI na sua
Igreja. Para quem não participou do 5º seminário e não
sabe do que se trata, a AAI
na sua Igreja consiste basicamente em cursos de
capacitação de um dia, destinados a todo e qualquer
crente em Jesus Cristo, que
queira receber treinamento
ministerial para servir na
igreja local.
A matéria que será abordada nesses cursos de um
dia, pode ser sugerida pela
AAI ou solicitada pela Igreja.
No ano de 2008 queremos
viabilizar pelo menos três
desses eventos. Caso os irmãos tenham interesse em
saber
mais
da
AAI
Capacitadora e não tenham
recebido o DVD do projeto na
integra, é só solicitar e enviaremos imediatamente. Se
tiverem interesse em receber

a AAI na sua Igreja, é só solicitar a partir de 1º março de
2008 e enviaremos todas as
informações necessárias de
como agendar e realizar o
evento em sua Igreja.
Para que o sonho da AAI
Capacitadora se torne uma
realidade, é necessário que
todos os batistas bíblicos no
Brasil e também aqueles
que não estão ligados à
CBBN, mas tem interesse
em ver o reino de Deus ser
difundido com seriedade,
abracem esse ministério.
Hoje não temos recurso financeiro para sustentar a
AAI Capacitadora, mas cremos que Deus vai enviar
esse recurso; cremos que da
mesma forma que o fundo
rotativo é uma realidade, a
AAI Capacitadora também é,
pois desde a sua idealização
até este momento, em tempo algum sentimos as portas se fecharem para o projeto.
A AAI sabe que muitas
igrejas batistas bíblicas brasileiras já contribuem com o
fundo rotativo; e as igrejas
sabem o quanto de resultados esse fundo tem produzido. Porém, neste final de ano
queremos fazer um apelo às
igrejas, para que invistam na
capacitação, pois essa ferramenta sem dúvida irá
abençoar o nosso povo tanto quanto ou até mais que o
fundo rotativo. Lembrem-se:
“O fundo rotativo investe em
tijolos, a capacitação investe em pessoas e pessoas habitarão o céu”.
Para o momento a AAI
abraçou mais quatro novos
projetos de auxilio através do
fundo rotativo; são eles: 1)
Igreja Batista Bíblica em Jar-

CARTAS A CRISTO
Mauro Clark
Editora Fôlego
www.editorafolego.com.br

Ao autor deste livro é pastor da Igreja Batista Manancial em Fortaleza CE,
autor de vários livros, alguns publicados pela Editora Batista Regular de
São Paulo SP.
CHAVES PARA O
CRESCIMENTO ESPIRITUAL
John F Mãe Arthur Jr
Editora Fiel -

dim Paraíso, Guarulhos, SP,
ampliação do local de culto;
2) Igreja Batista Bíblica em
Orlândia, SP, construção do
prédio para abrigar a igreja;
3) Igreja Batista Bíblica de
Itagi na Bahia, implantação
de uma nova igreja na cidade de Jequié, compra da propriedade com recursos da
AAI e 4) Igreja Batista do
Campo Grande, Campinas,
SP, empréstimo emergencial
para regularizar a documentação da propriedade.
Além dos novos projetos,
concluímos com êxito os que
estavam em andamento nos
estados do Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e São
Paulo. E para fechar 2007
com chave de ouro, realizamos o 5º Seminário. Para
quem participou é totalmente desnecessário enfatizar a
benção que foi; e para quem
não participou, pedimos que
assista o DVD que foi enviado para as igrejas no mês
de dezembro e se prepare
para participar do próximo
que em breve estaremos divulgando. Fale com seu pastor e caso sua Igreja não tenha recebido o DVD é só solicitar que enviaremos imediatamente.
Finalizando, desejamos
a todos um natal repleto das
bênçãos do Senhor e que o
ano novo seja de crescimento espiritual e material para
o seu ministério. Continue
orando pelo ministério da
AAI, principalmente pela vida
de cada um de seus membros. Embora façamos um
trabalho totalmente voluntário (sem remuneração), temos uma enorme necessidade de sermos sustentados por vossas orações.
Em breve a página da AAI
estará no ar. Assim que isso
acontecer, comunicaremos
para que possam visitá-la no
endereço: www.aai.org.br.
Enquanto isso não acontece,
nos envie e-mail: contato@
aai.org.br.
Qualquer duvida estaremos à disposição. Ligue
para (12) 3913-5358; ou
9717-5710.

O FRACASSO DO
OUTRO EVANGELHO
Pr José Infante Jr
PIBB Vitória da Conquista
Caixa Postal 20
45.100-000 Vitória da
Conquista BA
Este livro do Pr Infante vai
ajudá-lo a discernir o que anda
acontecendo nos meios
“evangélicos” da atualidade.
KING JAMES
Abba Press.
www.abapress.com.br

Este livro abrirá para você,
as riquezas de Deus em
Jesus Cristo, trazendo o
devido crescimento espiritual.

A Editora Abba Press, com
o apoio da sociedade Bíblica Ibero-Americana
acaba de lançar o Novo
Testamento King James,
Edição de Estudo. Vale a
pena você conferir o texto
e as anotações.

EDIFICAREI À MINHA
IGREJA.
Diversos autores
Editora Cristã Evangélica

A MISSA
Dr. Aníbal L P dos Reis
Edições Cristãs – E-

www.editorafiel.com.br

www.editoracristaevangelica.com.br

Esta revista com 17 lições
apresenta os vários aspectos da doutrina bíblica
da Igreja, desde a preparação no AT até hoje.

edicoescristas@uol.com.br

A exemplo da maioria
dos católicos, os crentes
não sabem o significado
da missa da religião católica. Este livro vai te surpreender.
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VIII Encontro de Mulheres em Rondônia
“Bem-aventurados os olhos, que vêem o que vós vedes.” Lucas 10:23.

J

esus enviou setenta
discípulos aos campos, para pregar a Palavra. De
dois em dois eles saíram para
trabalhar e ver de perto os milagres e a alegria da salvação
de pessoas. Ao retornarem, Jesus lhes falou sobre a alegria
de servir e ver com os próprios
olhos o Senhor operando.
No mês de novembro de
2007, tive o privilégio de conhecer o campo missionário de
Rondônia, lugar onde pude ver
como nosso país é gigante e
tem uma bela natureza.
Aceitei o convite das irmãs
de Rondônia para levar duas
palestras no VIII Encontro Regional de Rondônia que aconteceu no dia 15 de Novembro
de 2007 com a presença de
mais de 300 irmãs vindas de
várias cidades daquele estado. Naquele dia especial também ouvimos palestras da
irmã Waleska, membro da
Igreja Batista Bíblica em Porto Velho sobre “Depressão” e
de uma médica. O tema es-

colhido foi “Despertando o
dom que há em ti”. Foram momentos de comunhão e de
despertamento para aquelas
mulheres.
Depois deste evento fui
para Ariquemes, ficando hospedada na casa do Pr. Benício
e sua esposa Ângela. Com
estes irmãos pude então conhecer as igrejas ao redor,
participando de cultos especiais para mulheres em
Machadinho D’Oeste, Rio
Crespo,
Cacaulândia,
Cujubim, e Ariquemes. Conheci também o Acampamento Canaã e o Instituto Batista
Bíblico Peniel em Rio Crespo.
Foram 13 dias de muitas
viagens, muito trabalho, mas,
principalmente, de muita alegria, pois os meus olhos puderam ver pastores fortes e
corajosos que viajam em estradas sem asfalto, lutando
com a poeira e também com
a lama para levar o evangelho às cidades mais afastadas. Conheci mulheres valen-

O Grande Encontro
(Uma reflexão em 1 Coríntios)

H

tes que depois de um dia de
trabalho na lavoura ainda se
preocupam em ir ao seminário para aprender mais da
Palavra de Deus.
Realmente a seára é grande e poucos são os obreiros.
O Senhor da seára está continua chamando e a nossa oração deve ser para que os ouvidos estejam atentos ao chamado e o coração disposto a
obedecer.
Sejamos dignos da nossa salvação, temos um ano
novo com 366 dias para trabalhar, orar, estudar, ofertar,

para que o evangelho chegue
a todas as cidades do nosso
país, a todos os povos do
mundo, certos que esta mensagem é a única que pode
mudar a vida das pessoas.
Reportagem de:
Nancy Felix Fragoso.
Contato (11) 5077-4429
ou (11) 7276-8380
Se você deseja receber
durante o ano de 2008 uma
devocional por semana, envie
um e-mail para nancy@
tekton.com.br será uma alegria compartilhar contigo o que
Deus fala ao meu coração.

Três Anos de Bênçãos
N

Pr Jayro com a esposa Kátia e os filhos Lucas, Tauana e Caio

o dia 28 de novembro de 2007 o Pr
Jayro V.S. Júnior completou
o terceiro ano de ministério
frente ao Templo Batista Bíblico de Caçapava SP. Segundo o seu testemunho,
tem sido um período de lutas, mas de muitas bênçãos
do Senhor no suprimento das
necessidades espirituais, físicas e materiais. Nesse período a igreja tem renovado a sua
visão missionária e já estão
apoiando diversos projetos.
Para este ano de 2008 a

expectativa é que o Senhor
continuará abençoando o
pastor e sua família bem
como toda a igreja. Pr Jayro
já tem 19 anos de experiência ministerial, sendo oito
anos como obreiro e missionário e mais onze anos de
ministério pastoral comemorados no dia 7 de novembro
de 2007.
Para contatos com o Pr
Jayro: Rua Duque de Caxias,
181 CEP 12.281.170 Caçapava SP, telefones (12) 36534101 e 8136-1606.

A Ponte Golden Gate
* Pr. Paulo Santos
Continuação da página 8

N

ão quero dizer que,
como líderes, devamos sair “rasgando dinheiro”
por aí! Sim, que a mente humana é simplória, não podendo alcançar os altíssimos propósitos do Deus vivo. Precisamos da atuação do Espírito para compreendermos a
mente de Deus (I Co.2). Os
meios pelos quais o Senhor
operou no passado foram um
tanto quanto fora do comum.
E hoje? “A modernidade está
conseguindo acomodar demais as celebrações dominicais, sem causar qualquer
desconforto pelo descaso ao
grande plano do Senhor”.
Respondendo sinceramente, nunca lhe veio uma
vontade de encarar seu desafio de transpor o grande abis-

mo que há entre sua igreja e
o mundo lá fora? Pois que,
querendo ou não, eles estão
lá, vivendo suas vidas, caminhando para a perdição eterna. O desempenho da obra
missionária que lemos, a
respeito de Paulo, na Bíblia,
nos mostra que ele era alguém profundamente comprometido com seu desafio.
Paulo
ergueu
pontes,
conectou os extremos... Paulo foi um louco aos olhos à
sua volta (At. 26:24). É claro
que para isso não precisou
usar de pena de morte, como
Joshua Norton e alguns líderes idolatrados da igreja cristã histórica.
A questão toda é: se ninguém se importa, importe-se
assim mesmo. Se ninguém

faz nada, faça você mesmo.
Se ninguém lidera, lidere você
mesmo. Faça contatos, busque apoio, saia do gabinete,
da sala, do carro... em fim, não
olhe para a opinião popular,
para a procrastinação comum,
nem para os velhos medos
herdados por legado. Quando o assunto é conectar, precisamos um pouco mais de
ousadia!
Quanto à história da ponte... anos mais tarde, foi desenhada pelo engenheiro
Joseph Strauss, e a construção iniciada em 5 de Janeiro
de 1933. Ela foi aberta ao tráfego pedonal no dia 27 de
Maio de 1937 e ao tráfego rodoviário no dia seguinte. Conta 2737 metros de comprimento total, sendo a distân-

cia entre as duas torres de
1280 metros, erguendo-se a
227 metros acima do nível do
mar.
Hoje, a ponte é o principal
cartão postal da cidade, uma
das mais conhecidas construções dos Estados Unidos,
e é considerada uma das
Sete Maravilhas do Mundo
Moderno pela Sociedade
Americana de Engenheiros
Civis.
* O autor é Bacharel em
Teologia pelo Seminário
Batista Esperança, e
atualmente cursa o
Mestrado em Ministérios
pelo Seminário Bíblico
Palavra da Vida.
pr.paulosantos@piba.org.br
http://expressoacao.blogspot.com

Curso de Autoconfrontação
(Continuação da página 1)

D

urante o Curso de
Autoconfrontação
que é ministrado por professores credenciados pela
ABCB – Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos,
você aprenderá princípios bíblicos para entender os problemas do ponto de vista de
Deus, princípios bíblicos para
ganhar esperança em qualquer situação, princípios bíblicos para concretizar mudanças, princípios bíblicos para
ter uma vida vitoriosa.
O Curso de Autocon-

frontação tem 23 aulas e terá
início dia 7 de abril de 2008
nas dependências do Templo Batista de Indianópolis
situado na Alameda dos
Jurupis, 1270, Indianópolis
São Paulo.
A inscrição custa R$30,00
e o manual de 480 páginas
custa R$50,00. Incentive outros a participarem com você
desse discipulado bíblico
em profundidade. Entre em
contato com o TBI através do
telefone (11) 5543-4122.
Importante: Ex-alunos

podem assistir às aulas
para reciclagem sem preci-

sar pagar novamente a inscrição.

á quatro perguntas fundamentais à nossa fé, respondidas em 1 Coríntios 15: a) Qual a base da salvação?; b) O que perdemos e ganhamos com a ressurreição?; c) Como será o corpo da ressurreição? e d) Qual a
maior alegria da ressurreição? (as três primeiras perguntas foram tratadas em artigos anteriores e a última será
assunto neste artigo).
Conta-se a história de um homem que morava perto de
um pântano, e saia semanalmente para caçar. Certo dia,
sem que percebesse, seu filhinho, Henrique, seguiu o pai,
pântano a dentro. Quando o pai voltou para casa, encontrou
a mãe desesperada, pois Henrique havia sumido. Puseram a procura-lo e descobriram os pequenos rastos do
menino rumo ao charco.
Em cada pegada deixada pelo pai, via-se o rasto do
pequenino sapato de Henrique. Os pais o seguiram, penetrando no pântano, forçando a vista, no afã de encontrar o
filho. Chegando do outro lado, encontraram a criança sentada à beira do caminho.
Ali no chão batido, o garoto não pode mais ver os passos do pai, de maneira que sentou, à espera de que o pai o
viesse buscar. E assim pôde ser encontrado.
O Senhor Jesus Cristo, fez e fará o mesmo por nós! Um
dia saímos à procura do Pai, mas o perdemos no meio do
caminho. Então, Ele veio nos procurar e nos encontrou, mas
ainda não voltamos para a casa do Pai. No entanto, haverá
um dia em que Jesus virá ao nosso encontro,e nos levará
para junto do pai por toda a eternidade! O que nos garante
isto é a RESSURREIÇÃO!
Com a ressurreição de Cristo temos muitas garantias a
respeito da eternidade e da nossa ressurreição:
1. O ENCONTRO COM CRISTO DARÁ AO SALVO UM
NOVO CORPO (vv.50, 53, 54). O povo redimido precisa de
um corpo reorganizado e imperecível para viver junto com
Deus. Todo o capítulo 15 garante que Deus restaurará por
completo o corpo físico do cristão.
2. O ENCONTRO COM CRISTO ACONTECERÁ PARA
TODOS OS SALVOS (vv.51,52). Nem todos os salvos morrerão fisicamente até o dia da glorificação, mas serão transformados (1 Ts 4.13-17). A transformação do corpo ocorrerá num único momento. O toque da trombeta neste capítulo
não se relaciona com outras trombetas (Ap 11.15; Mt 24.31),
pois seu caráter difere em essência.
3. O ENCONTRO COM CRISTO GARANTIRÁ A DERROTA DA MORTES (vv.54-57). O encontro dará ao salvo as
condições de viver a eternidade, sem a sombra da morte o
cercando. Além disso, a transformação do corpo é uma
prova da derrota da morte e do pecado; e se torna uma
declaração da vitória do salvo.
Além das garantias futuras, a ressurreição exorta o salvo a uma atitude presente:
4. O ENCONTRO COM CRISTO DESPERTA O SALVO A
VIVER FIRME NOS CAMINHOS DO SENHOR (v.58). Uma crença firme na ressurreição e uma esperança definida quanto
ao futuro dão incentivo para o serviço presente, através de
três atitudes:
a) Mantenham-se firmes, e que nada os abale;
b) Sejam sempre dedicados à obra do Senhor;
c) Não se esqueçam que há recompensas por sua dedicação.
No início, contamos a história de um garoto que se perdeu, mas que foi encontrado por seu pai. Ela nos faz lembrar de onde viemos, como nos encontrávamos, para onde
vamos, e onde está depositada nossa esperança.
Viva a cada dia na esperança do grande encontro com o
Senhor Jesus Cristo!
walacejuliare@yahoo.com.br
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RETIROS
Neste mês de Janeiro de 2008, pastores e obreiros de
igrejas batistas fundamentalistas de diversas regiões do Brasil realizam retiros para as famílias. Nos dias 14 a 18 de janeiro acontecerá o retiro realizado pela Comunhão Rio-Minas e
pelo Ministério Retiro Maravilhoso, realizado há mais de 15
anos. O evento será no Acampamento Imperial localizado em
Vianópolis MG, aproximadamente 40 km de Belo Horizonte MG.
Informações com Pr David Rohr (31) 3476-1989 e 8484-0402.
No período de 21 a 25 de janeiro, no Hotel Morro de Santo
Agostinho em Lindóia SP, sob o tema “Pastoreando o Rebanho de Deus” será realizado o Retiro da JUBBESP reunindo
pastores e obreiros do estado de São Paulo e outras regiões.
Informações (11) 5062-7735 6168-5059 e 9614-0854.
Finalmente, entre os dias 28 de janeiro e primeiro de fevereiro acontecerá o retiro da AIBRECES no Hotel Ilha Morena
em Caraguatatuba SP. O tema deste ano será “A Urgente Mensagem da Cruz”. Maiores informações (11) 3222-7057.

V Semana Teológica

EMAÚS
Para garantir sua vaga no Curso de
Complementação do Bacharelado em
Teologia que será oferecido pelo Seminário Batista Emaús em São Bernardo
do Campo SP, entre em contato pelo email: sbemaus @gmail.com ou telefone para (11) 4337-3100 e fale com Paulo
Henrique ou Pr. Antonio M. Pupin.

CONGRESSO
Nos dias 7 a 11 de julho de 2008 a cidade de Belo Horizonte - MG estará sediando o XIX Congresso Batista Bíblico. O
tema será “Estratégias Bíblicas para o Crescimento da Igreja”.
Para receber maiores informações sobre custos e inscrições, entre em contato com a CBBN – Comunhão Batista Bíblica Nacional com os pastores: Osmar Vandete de Freitas
(19) 3266-8335, Marcelo Silva (19) 3228-3576 e Renato Sá
Barreto Neto (11) 6440-6141 e 7670-1152.

Q

ueremos registrar
aqui a realização da
V Semana Teológica organizada pelo Seminário Teológico Bíblico Thompson em
Vitória da Conquista BA, em
outubro do último ano. O registro deve-se ao fato de termos grande necessidade
de eventos como este, face

FORMATURA

aos problemas que enfrentamos nas questões teológicas.
O tema da V Semana foi
“Teologia Contemporânea”
e os conferencistas foram os
pastores, Carlos Magno
Vítor da Silva, pastor da IBR
e Diretor do Instituto Bíblico
Fundamentalista, ambos em

* Pr. Paulo Santos

N

o ano de 1850, em São
Francisco, USA, nos
dias da “alta do ouro”, havia
um forte quadro de prosperidade e expansão marítima.
Contudo, ninguém arriscava
pensar na possibilidade de
construir uma ponte que ligaria a cidade de São Francisco a, hoje chamada,
Sausalito, outro pólo comercial da região. Por que não?
Em primeiro lugar, porque
esta façanha era tida como
impossível. Segundo, porque ninguém ousava sequer
conceber a idéia de realizar
tal tarefa.
No ano de 1859, um empresário chamado Joshua
Norton, que há pouco havia
perdido grande parte de sua
fortuna, e muito da lucidez,
foi o primeiro a sugerir a necessidade da ponte. Não somente um pouco “dado” a
causas deste nível, o empresário era também um ho-

mem de coragem e capacidade notáveis. Tido como o
“empresário que enlouqueceu por causa da perda da
sua fortuna”, Joshua tomou
atitudes estranhas frente
aos seus contemporâneos.
Buscou apoio dos amigos
influentes e políticos. Após
muita aplicação e quebra de
muitos
paradigmas,
conclamou o gabinete do
Imperador. A cidade de São
Francisco, em apoio, submeteu-se à sua lei. Dentre seus
mais famosos decretos estava a proclamação de construção da ponte suspensa: a
Golden Gate Bridge (ponte
do portão dourado). Um subítem da proclamação era a
pena de morte para aqueles
que
falhassem
na
edificação da mesma.
Caros amigos pastores e
líderes, normalmente uso
histórias de pontes como
metáforas para realização

m

da obra no dia-a-dia do ministério. Nesta edição, não
focarei o processo de construção da ponte Golden Gate.
Na verdade, desejo falarlhes a respeito da inspiração
para que pontes sejam
construídas, conectando o
extremo dos “de fora” com a
realidade salvífica do evangelho.
A Bíblia descreve atitudes, as mais inusitadas até
as mais simplórias, dos homens de Deus. Moisés tocando a vara nas águas, comandando a fuga do povo
através do mar vermelho.
José administrando o maior
império do mundo, preservando Israel. Os juízes com
seus feitos incríveis, livrando e preservando o povo. O
amor insistente de Oséias,
figurando o amor de Deus
aos israelitas idolatras. O
estilo de vida de pureza de
João, preparando o caminho
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O ano de 2008 será
muito especial para Israel: a nação estará completando 60 anos desde a
sua independência em
1948. Haverá muitas festividades na Terra Santa e
a Beth-Shalom-Brasil, não
deixará passar em branco esse ano tão importante. Estão oferecendo uma
viagem que será inesquecível: ela começará com o
35º Congresso Internacional Sobre a Palavra Profética em Jerusalém. O
período da viagem será de
4 a 16 de maio de 2008.
Após o Congresso, será
realizado um tour muito
bem elaborado e os participantes conhecerão os
lugares onde as profecias bíblicas tiveram seu
início e onde elas terão
seu clímax na volta de Jesus Cristo, o Messias de
Israel e o Noivo da Igreja!
Entre em contato e faça a
sua inscrição: www.chamada.com.br.

A Ponte Golden Gate

A
noite do
dia 15
de Dezembro
foi especial para
os alunos
e
professores
do Seminário Teológico
McClanahan e para a Igreja Batista Regular da Fé. A cerimônia
de formatura dos alunos dos cursos Pastoral e Educação Cristã, foi realizada no templo da IBR da Fé e contou com a presença de vários pastores da cidade e região.
Mais de 400 pessoas presenciaram a formatura, que foi
regada com muitas emoções e ações de graças. Cada aluno
teve a oportunidade de agradecer a Deus e homenagear os
professores que contribuíram para a descoberta de dons, aperfeiçoamento do ministério e caráter cristão.
No curso Pastoral de 4 anos formaram: Antonio Tadeu
Rodrigues, Edgley Nóbrega Vidal, Igo Delanio Bezerra de Medeiros,
Leandro Carvalho de Medeiros, Robson Carvalho de Melo,
Zenóbio Medeiros da Silva, Wilma Maria Carvalho Marques. No
curso de Educação Cristã de 3 anos formaram: Suzana Angélica Lima Gomes, Jane Meire Ribeiro Damasceno, Mauricéia
Rocha Freire Leite e Maria da Conceição Bezerra da Silva. Para
este ano de 2008, o Processo Seletivo será no dia 27 de janeiro e as inscrições já estão abertas. O conteúdo será: Português, Redação, Conhecimentos Bíblicos e Conhecimentos Gerais. Mais informações: www.setem@hotmail.com , Site:
www.ibrfe.com, Tel (84) 3312-2699.
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Feira de Santana e Almir
Marcolino Tavares, pastor da
Igreja Batista Novo Juazeiro
e Deão Acadêmico do Seminário Batista do Cariri.
Diversos pastores, líderes e membros das igrejas
em Vitória da Conquista e
região foram abençoados
pelo evento.

Israel
60 Anos
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do salvador. O ímpeto missionário, nas viagens de Paulo, etc. Eles são grande
exemplo para nós (Hb. 12:1).
O empresário “maluco’,
Joshua Norton, dá uma lição
que pode ser aprendida hoje
ainda. Quebrar paradigmas
pode ser saudável, quando
todos temem o grande desafio. Ter coragem de pensar
além pode parecer loucura
aos expectadores, quando a
grande comissão pulsa demais nas veias. Quando o
desejo de transpor o vão for
incontrolável no coração,
acredite, você poderá ser
chamado de louco. Tudo
bem, afinal Deus usa meio
loucos, salva pela loucura da
pregação e recebe os loucos
que crêem (I Co. 1:18, 21,
26-27). “Porque a loucura de
Deus é mais sábia do que
os homens” (v.25).
Continua na página 7

