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ABECAR

O

casal Willis e Neusa Stitt
(foto) que chegou ao Brasil
em 1959 e fundou a ABECAR em
Mogi das Cruzes SP. Leia na pág. 5

Ponto de Vista
N

a página dois, no seu Ponto de Vista, o Pr Rômulo
Weden Ribeiro chama a atenção
para o importante tema da intolerância religiosa no Brasil. Vale a pena
você conferir e participar da vigilância tão necessária para a manutenção da nossa liberdade de culto.

Canoas RS

N

o Rio Grande do Sul, o missionário Barker, na foto com
o Pr Alexandre Silva de Valinhos SP,
está realizando um excelente ministério em Canoas RS. Leia mais
na página 4.

Bacharelado

C

om três encontros para cursos modulares em 2008, o
Seminário Batista EMAÚS está oferecendo a todos os interessados a
oportunidade ÚNICA para a
complementação do Bacharelado
em Teologia. O curso só será oferecido neste ano de 2008 e o primeiro
modulo, de 10 a 15 de março.
Pessoas de ambos os sexos que
fizeram cursos de tres anos em Institutos Bíblicos, ao fazerem esta
complementação estarão aptos a procurar uma escola reconhecida pelo
MEC para fazer a convalidação do diploma de teologia de nível superior.
O curso do EMAÚS visa complementar o bacharelado e adequar o currículo do aluno. As matrículas precisam
ser feitas neste mês de fevereiro e os
interessados deverão entrar em contato pelo e-mail: sbemaus@gmail.com,
telefone (11) 4337-3100 e falar com
Paulo Henrique ou Pr Antonio M. Pupin.

Distribuição Interna
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jornaldeapoio@yahoo.com.br
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Seja Crente, Desligue a TV!

O

s “donos” de emissoras de
televisão no Brasil fazem o
que querem. Todas as concessões
governamentais têm órgãos reguladores, menos a programação
televisiva.

Esses coronéis da mídia, quando questionados sobre o baixo nível
e a péssima qualidade da programação apresentada por eles têm o
cinismo de dizer que quem não gostar tem a liberdade de desligar ou

mudar de canal. E dizem mais: Seria totalmente antidemocrático qualquer telespectador querer que o seu
gosto pessoal seja o padrão para
os demais cidadãos. Continua na
página 6.

Destaques

A Igreja de Roma continua sempre a
mesma: desprezando seus ministros

“O Deus Que Restaura”

Pr. José Barbosa de Sena Neto

Página 3

Pr. Flávio Ezaledo

N

o último dia 31 de dezembro meu telefone não tocou
de manhã bem cedo! Senti a falta
da ligação telefônica de um amigo
muito querido, o qual desde quando nos conhecemos, jamais havia
deixado de telefonar para a minha
casa, às 6 horas da manhã, sempre naquele dia, para cumprimentar-me pela passagem de meu aniversário natalício! No último dia do
ano, meu coração ficou apertado!
Uma tristeza imensa caiu sobre
mim, pois o meu amigo querido,
de longas datas, não me telefonou
naquele dia! Outros também não
me telefonaram. Aliás, nunca recebi uma ligação telefônica de outras
pessoas no dia de meu aniversário,
mormente de algum colega de ministério, exatamente naquele dia...
Só meus familiares assim o fazem!
A Bíblia diz que “o homem que
tem muitos amigos pode vir à ruína...” (Pv 18.24 a). Sou de poucos
amigos. Na solidão e no isolamento, prefiro ficar recolhido à minha
insignificância, trabalhando na
Obra que o Senhor Deus me confiou, no sertão do meu estado, na
mais total dependência dEle, ao
lado dos meus queridos familiares.
Mas a Bíblia também diz que “há
amigo mais chegado do que um
irmão” (Pv 18.24b). É deste amigo
querido que não me telefonou no
meu dia, que dele quero falar...
Pedro Paulo Cavalcanti de
Menezes nasceu em Fortaleza, no dia

“Memórias”
Página 4

Na página 7 você vai ler a última parte da Exposição da Primeira carta de Paulo aos Coríntios que
vem sendo publicada a diversos
meses..
A partir da próxima edição, entraremos em uma nova fase desta
coluna. Não perca.

Vista do Vaticano
07 de novembro de 1945, filho de
Romeu de Castro Menezes e de D.
Maria Cavalcanti de Menezes, carinhosamente chamada de Dª. Jandira.

Primeiro
Batismo

- Praça S. Pedro

Ainda criança mostrou talento pela
música, popular e sacra, tocando tamborim no conjunto do pai, católico fervoroso. Continua na página 7.

Uma Trajetória Abençoada
C

omeçando em 1992, o Pr
Tomé Lopes dos Santos
juntamente com sua família, começou uma trajetória abençoada no
trabalho missionário na Bahia.
Nos últimos 15 anos de ministério já deu início à implantação da
terceira igreja, o Templo Batista
Peniel em Vila de Arantes, distrito
de Camaçari onde já inaugurou o
Templo Batista Jerusalém (foto)
em outubro de 2007.
Leia mais na página 7.
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Em Jaboticabal SP está nascendo mais uma Igreja Batista
Fundamentalista através do trabalho do missionário Daniel Rodrigo,
enviado pela Igreja Batista Independente de Pitangueiras SP, sob
a liderança do Pr. Agenor S.
Almeida. Leia sobre o primeiro batismo na página 5.
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“Achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar
que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia.”
(Benjamin Franklin).

Pastores, Nós Somos Parte do Corpo de Cristo!
L
úcifer foi o mentor da primeira rebelião contra o Criador.
E não ficou sozinho. A Bíblia diz que a
terça parte dos anjos aceitou sua liderança. Esse ato ousado o levou à
queda e ele continuou arrebanhando
adeptos contra Deus. Arruinou a tranqüilidade do Jardim do Éden e prossegue até hoje enganando pessoas com a idéia de que é possível ser
como Deus. Escatologicamente falando, sua batalha anti-Deus continuará até sua prisão final no lago de
fogo após os mil anos de paz em que
ele estará aprisionado (Ap. 20:8-10).
A Igreja é o Corpo de Cristo aqui
na terra. A morte expiatória do Cordeiro de Deus foi para resgatar a
Igreja. Da mesma forma que no Antigo Testamento Satanás agiu contra Israel, atualmente ele age contra
a Igreja de Cristo. Seu alvo é a destruição daqueles que pertencem a
Deus em Cristo.
A pergunta que precisamos responder é esta: Qual é a melhor maneira de ferir o Corpo, uma vez que a
Cabeça é intocável? A resposta é
óbvia: Atingindo os líderes no Corpo.
Pastores constituem o alvo predileto
de Satanás e suas hostes. Ele sabe
melhor do que as ovelhas, que os
pastores são pecadores sujeitos a
todas as paixões humanas. Boa parte dos pastores é culpada por ajudar
Satanás na elaboração de uma falsa premissa acerca deles mesmos,
dando a idéia de que constituem
uma categoria superior de crentes.

Fazendo uma retrospectiva da
história da humanidade descobrimos
que o homem sempre viveu em disputa para ser melhor que o outro.
Competição é a razão da existência
da raça humana.
O inimigo sabe como dividir o Corpo. O processo é sempre o mesmo.
Começa alimentando o desejo de conquistar uma posição ocupada por outra pessoa e, para isso, procura descobrir falhas nos “concorrentes”. Ele incentiva a inveja e o ciúme, provoca disputas e partidarismos, cria desinteresse e agressividade, impedindo a cicatrização de feridas da alma através de
maledicência e da falta de amor.
Quando lemos a primeira carta
que o apóstolo Paulo escreveu à Igreja de Corinto percebemos que o
partidarismo reinante naquela congregação era uma das raízes dos seus
muitos problemas. Havia naquela igreja pelo menos quatro grupos em disputa. Cada um deles elegeu o seu
representante: Paulo, Apolo, Pedro e
até o próprio Cristo. Mas mesmo os
que se diziam ser de Cristo, na verdade estavam amotinados contra a boa
ordem naquela igreja local. Não tinham compromisso com a Palavra.
É claro que concordamos em que
uma igreja local não é um lugar para
uniformização. O Corpo tem diversos
membros com funções diferenciadas,
pois a diversidade é que confere maior legitimidade à Igreja. Na diversidade é possível desenvolver qualidade.
O Corpo não deve parecer uma coleção de robôs. O crescimento das igre-

PRECISA-SE PASTOR
O Pr Paulo Tavares, brasileiro que residiu 20
anos nos EUA e depois veio como missionário para
o Brasil, está a 4 anos implantando uma igreja no
Rio de Janeiro. O trabalho já conta com a participação de 40 a 50 pessoas nos cultos e deverá crescer
nos próximos anos. No momento Pr Paulo precisa
de um obreiro (Pastor ou pregador capacitado) para
cobrir a sua ausência em viagem para os Estados
Unidos e a nova igreja pode arcar com o aluguel
mais os custos. Para maiores informações entre em
contato pelo e-mail: tavares_brazil@yahoo.com.br
ou pelo telefone (21) 9954-2464.

jas locais comprova sua vitalidade por
serem ramos ligados à videira.
Em ambientes mais formais e
encontros de lideres percebemos que
o excesso de diplomacia nos relacionamentos interpessoais serve apenas para disfarçar a completa falta de
ética desmascarada nos pronunciamentos relacionados às posições
pessoais e programáticas. Muitos são
os que ao invés de saírem abençoados, saem escandalizados e até desanimados. São soldados que buscam refrigério em uma correta exposição do texto bíblico e acabam tendo
que assimilar as contendas e
posicionamentos puramente pessoais, incapazes de promover edificação.
O grande enfraquecimento que
percebemos no Corpo de Cristo hoje
em dia está intimamente ligado às
ligações frágeis, antipatias e mágoas disfarçadas por abraços frios, frases de efeito e chavões corporativos
entre os líderes.
Se queremos realmente derrotar
o inimigo que anda em derredor procurando nos devorar, precisamos
aceitar o fato de que o verdadeiro adversário continua sendo Lúcifer. Ele
ainda está ativo no plante terra, mesmo que, por ser teólogo, sabe que
pouco tempo lhe resta.
Vamos aceitar a mentoria de Cristo sobre nossas vidas. Vamos recusar submeter-nos aos caprichos daquele que desde sua queda trabalha
para enganar e destruir os que pertencem a Deus. Pastores, nós somos parte do Corpo de Cristo!

IGREJAS E GOVERNO
Segundo a pesquisa “Viver em São Paulo”, feita pelo IBOPE,
as igrejas e o governo federal encabeçam o ranking das
instituições que mais trazem melhorias à vida dos cidadãos,
segundo os entrevistados. As igrejas e o governo federal empatam em 11%. Em seguida, com 9% vem a Prefeitura da
Capital, seguidos por universidades (8%), meios de comunicação (7%) e associações de bairros (6%). Quando somadas
as menções de primeiro, segundo e terceiro lugares, a Igreja
aparece como a mais lembrada, com 27%, número que entre
os evangélicos, sobe para 48%. Os tres piores, segundo a
pesquisa, pela ordem são: a Câmara de Vereadores, O Tribunal de Contas do Município e o Ministério Público.

Ponto de Vista

Pr. Rômulo Weden Ribeiro

O GOVERNO NÃO TOLERA AS DIFERENÇAS

N

o dia 27 de dezembro de
2007, sem nenhum alarde,
o Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva sancionou a lei de Combate à
Intolerância Religiosa, projeto de
um deputado do Partido Comunista do Brasil. Desde quando o comunismo entende de religião? Já
há leis no Brasil punindo a violência por qualquer razão que seja,
mas esta lei veio, na verdade, para
coibir a discussão de doutrinas. Ou
seja: nenhuma religião pode dizer
que a outra está errada sob a pena
de ser processada. Alguns eruditos advogam que esta lei não proíbe a expressão de idéias. Proíbe
apenas a violência verbal. Se este
fosse o caso, então esta lei é desnecessária, pois o Código Penal
Brasileiro já faz provisão para o crime de calúnia e danos morais. A
verdade nua e crua é que estão tentando calar a nossa boca ou intimidar a discussão religiosa. O Estado é laico e deveria manter suas
mãos fora da vida religiosa dos cidadãos.

Partidos políticos podem discutir entre si, brigar verbalmente para
saber quem está certo ou errado,
mas as religiões não podem discutir entre elas? Eu sabia que isso iria
acontecer no Brasil e posso garantir que NÃO FOI COM O MEU VOTO.
Esta lei é um ato ecumênico, estabelecendo que todas as religiões
são iguais em sua essência.
É impossível ensinar as doutrinas da Bíblia sem contradizer outras
religiões. Eu concordo com os direitos iguais de todas as religiões,
mas se tolerância significa dizer
que está todo mundo certo, então
eu serei um criminoso a partir de
agora. Paulo disse para o Pastor Timóteo: “Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda
a longanimidade e doutrina” (II Timóteo 4:2).
Se tolerância religiosa significa
respeitar o direito de todos os brasileiros escolherem e seguir a religião
de sua preferência, então eu estarei
sempre ao lado da lei. Se tolerância

significa não maltratar ou desrespeitar pessoas com visão contrária
às nossas, também estarei ao lado
da lei. Porém, nenhum decreto
pode nos roubar a capacidade de
discutir e debater idéias políticas ou
religiosas de forma respeitosa. Por
que o Presidente Lula não sanciona uma lei proibindo outros torcedores de falarem mal do seu time
do coração, o Corinthians? Por que
o Presidente Lula não sanciona
uma lei proibindo a crítica ao Partido dos Trabalhadores? Parece engraçado, não é? Mas o princípio
aqui é o mesmo.
Agora, eu pergunto para os pastores e escritores cristãos: nós deixaremos de mencionar o espiritismo quando escrevermos sobre reencarnação? Deixaremos de mencionar o catolicismo quando escrevermos sobre idolatria? Deixaremos de mencionar certas igrejas
evangélicas quando escrevermos
sobre mundanismo? Tempos difíceis esses em que estamos vivendo!

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

“Quem se abriga em Deus não necessita de palavras.
Basta um suspiro dirigido a Deus, e Deus o ouvirá.”
(Wladmir Lindenberg).
“Quanto menos palavras tiver a oração, tanto mais rapidamente chegará a Deus.”
(Lutero).
“Chamo de virtude adorar Deus, ajudar e amar todos os nossos
semelhantes e buscar o bem fazer sempre que se possa.”
(Jean Louis Vives).
“Onde há fé, há amor, onde há amor, há paz, onde há Deus, nada falta.”
(Marden)
“Eu sofri por muitas catástrofes em minha vida, a maioria nunca aconteceu.”
(Mark Twain).
“As únicas pessoas normais são aquelas que você não conhece bem.”
(Alfred Adler).
“Não é que eles não possam ver a solução.
É que eles não conseguem ver o problema.”
(Gilbert Keith Chesterton)
“Lembre-se sempre que você é absolutamente único.
Assim como todos os demais.”
(Margaret Mead).
“Há pessoas desagradáveis apesar de suas qualidades
e outras encantadoras apesar de seus defeitos.”
(La Rochefoucauld).
“Uma grande vitória só é possível se precedida
de pequenas vitórias sobre nós mesmos.”
(Leonid Maksimovich Leonov).
“Otimismo significa esperar o melhor,
mas confiança significa saber como lidar com o pior.”
(Max Gunther).

História
“Pastor Carlos, eu agradeço a Deus pelo seu ministério com o J.A.,
pois sem ele, a história dos batistas fundamentalistas nem deixariam
vestígios. Sugiro que o senhor escreva um livro com os dados já publicados pelo jornal através desses mais de vinte anos” (MCJ – São Paulo).
Israel
“Foi muito oportuna a matéria veiculada pelo J.A. na edição de janeiro
tratando do acordo entre o Mercosul e Israel. Pessoalmente eu creio que
o Brasil tem sido um país muito abençoado devido à boas relações que
tem com Israel” (MC – Porto Alegre RS).
Novos Pastores
“Tenho notado que nos últimos anos tem sido ordenados muito novos pastores no meio batista fundamentalista. Na edição 182 foram mais
dois. Que benção saber que Deus continua preparando líderes!” (PRM –
Belo Horizonte MG).
Ecumenismo
“Foi bastante oportuno o artigo do ex-padre Barbosa sobre o
ecumenismo católico e ‘batistas’. Ele melhor do que muitos outros sabe
o grande estrago que esse tal de ‘dialogo’ provoca na pregação do Evangelho”. (LCM – Curitiba PR).

APOIANDO IGREJAS
Caixa Postal 94
CEP 09.720-971
S.B. do Campo - SP
Fone/Fax (11) 4121-5939
missaoami@bol.com.br
www.missaoami.com.br
Conferências Missionárias: Pr. Carlos (16) 3761-0749
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Um “Velho” Compromisso
Para um “Novo” Ano
• Maria Genaína de Almeida Ribeiro Reder

Pr. Flávio Ezaledo

O Deus Que Restaura
“O Significado das Torrentes do Negueve em Salmo 126:4”
Provendo Esperança e Restauração ao Aconselhado.
Muitas vezes os crentes, igrejas quando celebram aniversários utilizam o verso 2 do Salmo 126 para darem testemunhos das bênçãos recebidas citando: “Grandes coisas
o Senhor fez nós; por isso estamos alegres”.
È muito bom o crente expressar sua alegria pelas grandes coisas que o Senhor tem feito, porém, no ímpeto de citar
versos conhecidos, deixamos de dar atenção ao contexto,
não observando versos que seriam muito importantes para
um bom entendimento do que o Senhor quer nos mostrar.
No Salmo 126 há um verso que por ser relacionado ao
ambiente judaico passa despercebido quando fazemos uso
deste belíssimo salmo, é o verso quatro: “Restaura, Senhor
a nossa sorte, como as torrentes do Negueve”.
O que significa as torrentes do Negueve? O que o salmista quis
realçar ao fazer uso de uma situação geográfica puramente judaica? Como o entendimento desta situação nos levará a sermos
mais gratos em nossa demonstração de alegria e esperança?
O termo Negueve, significa Sul. É traduzido também por
deserto, pois se refere também à região árida localizada ao
Sul de Israel.
Outra palavra do verso que precisamos compreender é
torrente. O Novo Dicionário Brasileiro Melhoramentos define
como: Curso de água impetuoso e de grande velocidade.
Abundância, grande quantidade de coisa que cai ou jorra.
Na Bíblia Hebraica, o termo usado para torrente é
,
(que se lê afiq), que o léxico BDB (Brown, Driver and Briggs)
p. 67, traduz por canal, leito do ribeiro, ravina e wady (ribeiro de águas perenes). O Dicionário: “O Estudos de Vocábulos do Antigo Testamento de Larry A. Mitchel” traduz por corrente de água, canal.
O que muitas vezes acontece quando lemos a Palavra de
Deus é não darmos atenção às situações que achamos serem
puramente judaicas, deduzindo que não tem muita importância, pois é aí onde perdermos a oportunidade de perceber a
beleza dos significados que os autores bíblicos quiseram dar.
Como é possível haver torrentes no deserto? É possível imaginar uma corrente de águas impetuosa num lugar deserto?
Olhando-se um mapa pode-se notar que o Negueve é a
região montanhosa situada ao sul de Israel. O Solo dessa
região é formado por um material chamado “loess”, que
com o calor, a parte mais exposta se torna numa camada de
pó ficando muito destacada no solo.
Ao caírem as primeiras chuvas no fim de setembro e início de outubro, no alto das montanhas do Negueve, as chuvas não são facilmente absorvidas pela terra por causa da
condição típica desse solo, “loess”.
A camada fina de pó se solidifica com o cair das primeiras
chuvas formando-se uma crosta. À medida que as águas
descem montanha abaixo elas vão se avolumando cada vez
mais como se estivessem dentro de um canal desaguando
torrencialmente quando chegando ao pé da montanha formando um verdadeiro mar.
Já houve caso de turistas menos advertidos, que subindo
as montanhas do Negueve na época das chuvas foram pegos
de surpresa, tiveram que abandonar seus carros às pressas
e se refugiarem nas encostas das montanhas para salvarem
suas vidas em virtude do grande volume de água que descia.
Mas como isto nos ajuda a entender melhor o Salmo? E fornecer esperança àqueles que precisam ser restaurados? Note que
o salmista inicia este salmo descrevendo o retorno deles para
Israel mostrando que o Deus de Israel é o Deus que restaura.
O que Deus restaura?
1) Deus restaura a alegria (vs 1-2);
2) Deus restaura a confiança em Deus (v: 3);
3) Deus restaura a terra (v: 4) e
4) Deus restaura a abundância dos frutos (5 – 6).
A oração do Salmista revela o desejo deles, os israelitas,
serem restaurados como as torrentes do Negueve.
O que o Salmista está pedindo é que assim como aquelas torrentes eram aguardadas pelos agricultores no sopé
da montanha com muita esperança, o que lhes dariam condições de plantio e provisão até a próxima safra, assim, o
salmista deseja que eles sejam supridos abundantemente
pelas bênçãos do Senhor.
O retorno à terra de Israel era um momento alegre, mas,
sem a restauração do Senhor, a alegria estaria incompleta.
Assim como as torrentes eram provedoras de irrigação e
restauradoras para um solo árido, assim o salmista deseja
ser restaurado da sua aridez através das torrentes das
bênçãos supridoras de Deus.
Quando Cristo nos salvou fomos restaurados de nossa
aridez espiritual para vivermos sempre supridos com torrentes supridoras de Deus, assim nós lemos em João 7:
38, “Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão (jorrarão) rios de água viva”.
No Aconselhamento Bíblico prover esperança e restaurar o
aconselhado é uma tarefa que o Conselheiro sempre deve ter em
mente quando lidar com as dificuldades de quem ele aconselha.
flavio.ezaledo@uol.com.br

H

á um mês o ano novo
começou, mas só
agora que passou o carnaval é que as coisas caminham. Ainda é tempo de renovação. Renovam-se esperanças, sonhos, planos...
Parece que o novo ano tem
o poder de despertar no ser
humano sentimentos que ao
longo do ano vão esmorecendo, se perdendo... Como
coragem, fé, otimismo, perseverança, etc, muito embora a Palavra de Deus nos
assegure “que não há nada
de novo debaixo do sol...”
(Eclesiastes 1:9).
Pensando nessa capacidade de renovação, me vem
à mente a grande responsabilidade que o Senhor Jesus
nos deu: “vós sois o sal da
terra... vós sois a luz do mundo...” Responsabilidade que
temos de continuar exercitando e honrando no novo

ano que se inicia, sal numa
terra que perdeu o sabor... e
luz em um mundo que jaz
nas trevas. Esse propósito
exigirá de nós:
1. Tomada de posição.
Isso significa estabelecer
como meta e objetivo no
âmbito espiritual, buscar
santificação, não se deixar
contaminar pelo mundo, mas
influenciar o mundo que nos
rodeia.
2. Disciplina, para a leitura e meditação contínua na
Palavra de Deus. Não como
mais um exercício religioso,
mas com o olhar de alguém
que vive dia após dia, experiências com um Deus vivo e
real, numa comunicação e
intimidade que faz resplandecer a luz de Cristo onde
quer que andemos.
3. Compromisso, para
não abrir mão de princípios
considerados obsoletos

pela sociedade cristã pósmoderna. Como cultuar e
servir a Deus na igreja local,
entendendo que fazer parte
do corpo de Cristo nos garante privilégios, mas, também responsabilidades e
obrigações. Valorizando a
pratica da oração individual
e coletiva como um dos mais
poderosos instrumentos
que o Senhor nos legou para
vencer o mundo.
4. E finalmente perseverança , que não nos permitirá ficar no meio do caminho,
chegar ao final do ano lamentando não ter sido capazes de cumprir cabalmente
os propósitos estabelecidos.
Tragamos à memória o
ensinamento do Senhor Jesus em Mateus 11:12 “ Desde os dias de João Batista até
agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que

se esforçam se apoderam
dele”. ATÉ AGORA. O verbo
indica uma ação continua. Se
quisermos alcançar êxito em
nossa vida espiritual teremos que nos esforçar, e
muito... Os dias são difíceis
e facilmente ficaremos pelo
caminho, seremos tragados
impiedosamente...
E então, neste ano de
2008 vamos continuar sendo sal da terra a luz do mundo?

A Ponte da Ilha Prince Edward
D

urante anos, os moradores da ilha
Prince Edward, na costa leste do Canadá, regozijaramse
da
sua
morada
paradisíaca. Descrita como
duas praias enormes separadas por um campo de plantação de batatas, a ilha era
totalmente protegida do caos
do mundo real por milhares
de metros marítimos. Concretizando o que fora prometido por um antigo governador 132 anos atrás, a ilha foi
conectada ao continente no
ano de 1997. A iniciativa partiu de uma liga de representantes da nova visão para os
negócios da ilha. Construída
em terra e transportada por
navios, a ponte custou aproximadamente um bilhão de
dólares.
Com a conclusão da ponte, uma forte onda de turismo veio mudar para sempre
a vida daqueles. Em
pouquíssimo tempo o fluxo
do turismo dobrou. O pacato
dia-a-dia da ilha mudou
drasticamente. Rapidamente, a indústria do turismo
proliferou em hotéis, restaurantes e lanchonetes, museus e entretenimento dos
mais diversos. Para os simples moradores, tudo isso se
traduzia em pesadelos de
um futuro atribulado que o
capitalismo traria. Ao contrário, muitos outros viam a
oportunidade de novos empregos, melhorias essenciais na infra-estrutura da ilha,
na saúde e na educação.
Uma coisa apenas era
certa para ambos os grupos:
a ilha Prince Edward nunca
mais seria a mesma.
Amados irmãos, líderes e
pastores, mais uma vez
estamos juntos nessa breve

meditação sobre conexões
do mundo dos perdidos com
a ilha que é a igreja. Acredito
que, a exemplo da história da
ponte de hoje, a igreja é realmente uma ilha segura,
pacífica, divinamente iluminada pela Luz que alumia a
todos os seus moradores
(João 1:9). Contudo, em contraste, está o continente do
mundo onde os seus moradores estão em trevas, perdidos, caminhando aos tropeços. E o mais terrível: só
se darão conta do real destino eterno que os aguarda
quando for muito tarde. É
preciso construir uma ponte!
As dependências de nossa igreja estão localizadas
em um bairro muito carente.
Somente no núcleo do bairro são quatro mil residências com, em média, quatro
pessoas – dado fornecido
pela USF do bairro. Temos,
então, 16 mil pessoas como
nossos alvos diretos de
evangelismo. Dentre eles, 4
mil jovens e adolescentes.
Como as opções de esporte
e lazer são mínimas, a
marginalidade se torna uma
possibilidade bem real. Precisávamos de uma ponte!
Nosso salão de reuniões
foi projetado para ser uma
quadra de esportes durante
a semana. Contudo, era
usado apenas para lazer da
própria igreja. Como novo
pastor daquela congregação, senti que não seria fácil
a tarefa de abrir mão do conforto e da paz garantida entre os crentes para abrir as
portas aos jovens do bairro.
Os grupos se dividiram,
como os moradores da ilha,
acima. Uns achavam que os
pesadelos do vandalismo,
das más intenções e atitu-

des iriam trazer muitos problemas no futuro. Alguns, diferentemente, acharam que
devíamos fazer algo sim e
que isso estava bem ao nosso alcance. Em uma votação
muito pacífica, decidimos
iniciar o trabalho. O grupo foi
muito pequeno, de início.
Muitas histórias já se passaram desde então – três meninos que faziam parte do
grupo foram presos por
envolvimento com roubo ou
tráfico. Um morreu assassinado. As trevas do mundo, às
vezes, levam alguns mais
cedo para seus destinos
eternos. Contudo, o que
Deus tem feito é extremamente gratificante. Esse grupo evoluiu para 50 jovens
cadastrados, hoje. Com os
visitantes extras, o trabalho
ficou tão volumoso que precisamos de ajuda específica. Em um dado momento,
lutando com muitas dificuldades, Deus nos enviou um
auxílio decisivo, o missionário Juca Cerpe (missionário
da OANSE e ex-jogador profissional de futebol). Deus
juntou forças a fim de que a
“empreita” prosseguisse. E,
para nossa alegria, confirmação e edificação da fé, um
primeiro fruto foi batizado
neste último 23 dezembro.
Gostaria, ainda, de contar
uma experiência pessoal
que tive na última reunião
antes do programa entrar em
férias. Eu estava pegando
água no bebedouro, junto ao
portão da quadra. De repente, o grupo de adolescentes

– todos não convertidos –
começou a sair junto ao missionário que dava explicações de que o programa só
voltaria em fevereiro. Ao despedir-se do grupo um menino se voltou e protestou ao
esquecimento do missionário: “Ô professor, você não vai
orar por nós hoje?”. O grupo
todo parou imediatamente
para ver a resposta. Todos
baixaram a cabeça, em reverência, enquanto o missionário pedia a Deus em favor
de suas vidas e famílias.
Uma coisa só tenho bem
certo em meio a tudo isso:
nossas igrejas, como ilhas
benditas do Senhor, nunca
mais serão as mesmas depois que tivermos compreendido a necessidade de
conectar com o continente do
mundo das trevas. O fruto é
eterno. A eternidade já começou!

Paulo Santos 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
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Memórias
“Para que todos os povos da terra conheçam a mão
do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor
vosso Deus todos os dias”
(Josué 04:24)

O

povo de Israel estava vivendo um momento de
alegria e vitória, os quarenta anos no deserto estavam chegando ao fim, muitos ficaram pelo caminho,
homens e mulheres morreram sem chegar a Terra Prometida e entre eles Moises que não estava mais a frente
daquelas pessoas, Deus o recolhera e o novo líder era
Josué.
Josué era jovem, crescera no deserto, viu todos os
milagres, conheceu Moises de perto, viu a nuvem que cobria o povo durante os dias ensolarados no deserto, a
coluna de fogo que guiava a viagem quando anoitecia,
comera do maná a cada dia, bebeu da água saída das
rochas, ele era uma testemunha viva do poder de Deus e
de quanto aquele povo deveria ser grato por todos os milagres que recebera.
Agora como líder daquele povo, ele teria que atravessar com eles o Rio Jordão, do outro lado estava a terra
que eles tanto sonharam, a liberdade de criar os filhos, de
cultuar ao único Deus, mas antes eles fariam parte de
mais um milagre.
Deus ordenou que os sacerdotes carregando a arca
do concerto colocassem seus pés nas águas do Jordão e
naquele momento as águas se abririam para que o povo
caminhasse pelo leito do rio a seco, este milagre se parecia muito com outro que bem poucos viram, a travessia do
mar Vermelho a seco, então Deus falou a Josué que levassem 12 pedras do meio do rio e erguessem na margem um memorial para que todos pudessem lembrar e
contar aquele maravilhoso acontecimento.
Aquele momento estava assim sendo gravado, era um
marco, e todas as vezes que o memorial fosse visto, os
pais poderiam contar as crianças todas as maravilhas
que Deus operara, não era para cair no esquecimento
aquele momento, pois logo eles estariam distraídos em
plantar e colher, cuidar de seus animais, e a memória
certamente se esqueceria, talvez depois de alguns meses só alguns ainda comentassem sobre a travessia do
Rio Jordão.
Josué tinha a responsabilidade de deixar fixada na
mente daqueles homens e mulheres que Deus era forte e
poderoso, e eles tinham que contar isto aos seus filhos,
que contariam aos seus netos, e assim o nome de Deus
seria engrandecido na terra que estavam herdando.
Estamos começando um novo ano, o que lembramos
de 2007 que pode ser colocado no memorial da fé, o que
podemos contar aos nossos filhos como benção recebida, o que podemos fixar em suas mentes para que eles
possam contar aos nossos netos?
Qual o memorial que você e eu temos erguido em nossas vidas, quais os marcos que estamos deixando na
mente de nossos queridos, daqueles que nos rodeiam,
que olham para nossas vidas?
Temos visto que muitos memoriais do passado têm
sido esquecidos em nossas vidas e também em nossas
igrejas, infelizmente precisamos perguntar se teremos
Escola Bíblica Dominical no mês de Janeiro, no final de
ano muitas igrejas deixaram de realizar o culto do dia 31,
são pequenos detalhes mais precisamos estar atentos a
isto.
Deus ordenou ao povo de Israel que se lembrasse
dos milagres, que contasse aos seus filhos da grandeza
de Deus, e esta ordem chega até nossos dias, precisamos sentar e contar aos nossos filhos a historia que Deus
tem escrito através de nossas vidas e de homens e mulheres que servem ao Senhor.
Seu filho conhece os milagres que já aconteceram em
sua casa, eles agradecem na hora do jantar o alimento,
percebem que tudo que temos vem das mãos de Deus,
que as vitórias alcançadas não são sorte ou de sabedoria
humana mais sim de vida de oração?
Esta na hora de erguemos memoriais em nossos lares, de com nossas vidas contarmos a todos que Deus
continua o mesmo do tempo de Israel, que como Josué
liderou o povo, podemos liderar nossas famílias as vitórias.
Sejamos memoriais vivos da fé que recebemos. Que
nossas vidas abençoem outras, que contemos os milagres de ontem, e façamos parte dos de hoje, para que
nossos filhos, netos contem que Deus é poderoso, que é
o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
nancy@tekton.com.br - São Paulo-SP

PRECISANDO DE UMA IGREJA
Eliana Marcelino de Oliveira aceitou a Cristo na Igreja
Batista Independente na cidade de Cravinhos SP sob a liderança do Pr Paulo Nievas. Depois disso já morou em várias
cidades por motivo de emprego do seu esposo. Atualmente
está em Monte Aprazível SP região de São José do Rio
Preto e tem tido grande dificuldade em achar uma igreja
congregar. Além disso, ela conhece várias pessoas na cidade com a mesma dificuldade, pois lá não tem igreja
fundamentalista. Por esse motivo ela tem orado a Deus que
missionários tenham o desejo de ir para lá. Para contatos:
Eliana Marcelino de Oliveira <elianamro@hotmail.com>

VISITE ISRAEL

CANOAS RS
No final de 2007 a
PIBB de Canoas RS,
sob a liderança do
missionário Jeffrey
Barker esteve bastante movimentada por diversos eventos. Aconteceu o III Festival da
Criança, coordenado
pelo Pr Cristiano
Rodrigues de Oliveira
e
a
Conferência
Missionária Missão
Possível. Com a participação do missionário Pr Geovan Bezerra dos Santos. Entre os dois eventos
aconteceram as conferências com o Pr Alexandre da Silva
da IBB de Valinhos SP.
MISSÕES JUDAICAS
Com início das aulas marcados para o mês de março
em São Paulo e Campinas, a Missão Brasileira Messiânica
aguarda as inscrições para o Curso de Missões Judaicas
de 2008. A duração do curso é de um ano com duas aulas
semanais, divididas em quatro matérias: Profecias
Messiânicas, Súmula Judaica, Romanos e Mordomia das
Épocas. Para maiores informações entre em contato com
Renata Andrade pelo telefone (11) 5574-8438 ou acesse os
site: www.mbm_br.com.br

Você ainda pode tentar uma vaga para uma visita inesquecível à Terra Santa no período de 4 a 16 de maio de
2008. A viagem faz parte de um projeto da Beth Shalom em
comemoração aos 60 anos do Estado de Israel. Além de
aproveitar da experiência dos 35 anos de organização de
viagens a Israel, você também estará participando do 35°
Congresso Internacional sobre a Palavra Profética em
Jerusalém. Para maiores informações: www.chamada.
com.br, telefone 0300-789-5152 e (51) 3241-5050 faz (51)
3249-7385.
CBBB
A Junta Batista Bíblica de Pernambuco estará realizando no mês de novembro de 2008 a sua XXIV Assembléia
Geral. O evento deverá acontecer em Maceió, Alagoas em
data ainda a ser definida. Um dos alvos da JBBP é a realização de um congresso juntamente com a assembléia para
consumar a organização da CBBB - Comunhão Batista Bíblica Brasileira que está sendo gestada desde 2004 em
Fortaleza CE.
REUNIÃO DE PASTORES

CONGRESSO DA APEC
No período de 28 de julho a 01 de agosto de 2008 a
APEC – Aliança Pró Evangelização das Crianças estará realizando seu 16° Congresso sob o tema: “O Melhor do Brasil
é a Criança”. O evento terá lugar no Chalés Hotel Fazenda
Vale do Sol em Serra Negra SP. As inscrições estão abertas.
Maiores informações através do site: www.apec.com.br ou
pelos telefones (11) 5574-8661 e 5573-9510.
MOÇAMBIQUE
O missionário da MBBF, Pr Odenilson de S. Figueiredo juntamente com sua esposa Luiza, trabalhando na implantação
de uma igreja em Maputo, Moçambique acabaram de concluir
a cobertura do salão onde realizam os seus cultos. No dia 26
de janeiro de 2008 foi realizado o Culto de Ação de Graças pelo
novo templo. O local ainda é provisório e o alvo é adquirir um
local definitivo para a igreja no centro de Maputo.
JOVENS
Nos dias 1 a 4 de maio de 2008 acontecerá a VI Conferência Fiel para Jovens sob o tema: “Conhecendo a Vontade de Deus”. Os preletores serão os pastores Sillas Larghi
Campos e Clodoaldo Machado e os professores, Adauto
Lourenço e Paulo de Oliveira. O evento será realizado no
Hotel Fazenda Vale dos Cedros em Paraibuna SP. Para maiores informações, acesse o site: www.editorafiel.com.br,
pelo e-mail: marilene@editorafiel.com.br ou pelo telefone
(12) 3936-2529.
PÓS-GRADUAÇÃO
O SEBARSP – Seminário Batista Regular de São Paulo
juntamente com a EST - Escola Superior de Teologia, está
oferecendo duas pós-graduações: Antropologia da religião
e Psicologia Pastoral. Os cursos são reconhecidos pelo
MEC e têm duração de 12 a 18 meses. Ainda há tempo de
você solicitar maiores informações: pelo e-mail:
secretaria@sebarsp.org.br ou pelos telefones (11) 33315463 e 3223-4928.

No dia 19 de janeiro aconteceu a primeira reunião de
pastores e obreiros da região nordeste do Estado de São
Paulo. A hospedagem da reunião foi na Igreja Batista Boa
Vista em Orlândia SP liderada pelo Pr Sidnei dos Santos
(Na foto com a esposa Ana Lúcia). Os preletores foram os
pastores Eurípedes Paiva de Morais, de São Simão SP e
Paulo Castelan, de Franca SP. A próxima reunião está
marcada para o dia 8 de março na Igreja Batista Independente de Franca SP.
FAMÍLIA LEITE
O trabalho missionário em Ponta Porã já conta com o
apoio do obreiro Cláudio que se mudou de Dourados para
lá neste início de ano. Sua presença facilitará as viagens do
Pr. Ricardo de Oliveira Leite nesta fase em que ele pretende
visitar as igrejas mantenedoras para prestação de contas e
relatórios. Quanto ao trabalho em Campo Grande MS, o alvo
é a compra de um terreno que deverá custar cerca de
R$10.000,00. Os irmãos já conseguiram uma poupança de
R$2.700,00 para esse projeto. Para contatos com o missionário utilize o e-mail: prricardoleite@yahoo.com.br, telefone (67) 3433-5351
FAMÍLIA MESSIAS

O BATISTA BÍBLICO
Queremos parabenizar o editor do jornal O Batista Bíblico, Pr Manoel Fernando Cano pelos 15 anos de circulação e
a centésima edição do periódico oficial da Comunhão Batista Bíblica Nacional. Os que ainda não conhecem o mesmo poderão solicitar maiores informações pelo e-mail:
obatistabiblico@ig.com.br ou pelo telefone (19) 3934-6575.
PROCURA-SE
O Pr Rozimauro Eugenio Piqueira está procurando as seguintes pessoas: 1) Sergio Luiz Gonçalves que morava em Jundiaí SP.
Seus pais possuíam uma Pizzaria e eram membros de uma Igreja
Batista Independente. 2) Missionário Vilela que morava em Campinas, trabalhou na Rede Bandeirante até 1987 e depois passou a
dedicar-se ao ministério. 3) Pastor Jonas e irmã Judith com 2
filhos. Moravam em Araçariguama SP. Se alguém tiver contato ou
souber do paradeiro de algumas dessas pessoas, favor comunicar ao Pr Rozimauro, Rua Domingos Cirilo, 26 Jardim Itapeva, CEP
09.341-030 Mauá SP, e-mail: rozimauropiqueira@yahoo.com.br,
telefones (11) 4576-1074, 3421-2906 e 9536-4801.

O missionário, Pr
Ruy L Messias, que
está implantando uma
igreja na cidade de Rio
Branco AC está visitando igrejas para divulgar
o seu trabalho. Ele saiu
de Rio Branco no dia
quatro de janeiro e durante a sua ausência
do campo para visitar
as igrejas, o missionário Pr Estevão Doolittle,
da Igreja Batista Independente Macedônia
cuidará do trabalho.
Para
contatos
e
agendamento use o email: ruydomessias@hotmail.com e telefone celular (68)
9972-0808.
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MISSÕES
Dias 21 a 23 de março de 2008 o Instituto Bíblico
Maranata em Marilândia do Sul PR realizará suas Conferências Missionárias sob o tema “Igreja: Celeiro de Missões”. Os preletores serão os pastores Marcílio Gomes
Teixeira e Edson Flores. Para maiores informações sobre
como você pode participar entre em contato pelo e-mail:
ibmaranata@ibimaranata.com.br ou telefone (43) 34281375.
ABECAR

No dia 6 de janeiro de 2008 o missionário Pr Daniel
Rodrigo realizou o primeiro batismo no trabalho de implantação da igreja em Jaboticabal SP. Quatro novos irmãos
foram batizados utilizando o batistério da Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto (foto) liderada pelo Pr Milton
José Nunes. A grande necessidade no momento para o trabalho em Jaboticabal é um local para a realização dos cultos. Para conhecer mais sobre o trabalho do Pr Daniel visite
o seu blog: http://jaboticabaman.blogspot.com ou telefone
para (16) 3204-3340.
JUDEUS POR JESUS
Você que tem interesse em saber mais sobre a
evangelização dos judeus, conhecendo dicas de
evangelismo, entre em contato com a sede brasileira da
organização “Judeus por Jesus” pelo correio, Caixa Postal
428, CEP 20.010-974 Rio de Janeiro RJ, ou
www.judeusporjesus.org.br, e-mail: jpg@judeusporjesus
.org.br, telefone e faz (21) 2261-2663.
92 ANOS
Nos dias 4 a 6 de janeiro de 2008, realizando uma série
de conferências, a Primeira Igreja Batista Regular de Serra
Madureira AC liderada pelo Pr João Marinho Campelo Filho, comemorou 92 anos de fundação de 9 a 12 realizaram
um Escola Bíblica de Férias.

Em 1959 o casal
Willis e Neusa Stitt
(Foto) chegou a
Mogi das Cruzes
com a finalidade de
implantar ali a base
para os seus ministérios. O local escolhido foi a Serra do
Itapeti e o primeiro
desafio
foi
evangelizar as dezenas de famílias de
carvoeiros que ali viviam. Teve inicio a
Igreja Bíblica Brasileira, uma escola
primaria com internato e o trabalho continuou até os dias de hoje. Atualmente
a ABECAR atua nas áreas de faculdade teológica, assistência social e se tornou conhecida em todo o Brasil. Para
maiores informações www.abecar.org,e-mail: ou pelo email: info@abecar.org, telefones (11) 4790-1682 e 47903472.
PROJETO ANA
A Rádio Trans Mundial mantém o Projeto Ana com um
calendário de oração em 31 idiomas onde as mulheres de
nossas igrejas têm a oportunidade de orar por mulheres de
diversas partes do mundo. Entre em contato e participe desse projeto: www.transmuncial.com.br ou telefone (11)
5031-3533.

NOVE MARCAS DE
UMA IGREJA
SAUDÁVEL
MARK DEVER
Editora Fiel
www.editorafiel.com.br
Sobre este livro D.A.
Carson disse: “Se você
é um líder cristão,
tenha cuidado com o
livro que agora está em
suas mãos: ele pode
mudar sua vida e
ministério”.

DISPENSACIONALISMO
CHARLES C. RYRIE
Editora ABECAR
www.abecar.org
O Dr. Ryrie ficou conhecido
como o mestre que tornou
o complexo tema do
dispensacionalismo um
assunto compreensível.
Vale a pena ler este livro.

Para os políticos sou apenas um eleitor
Em época de política tenho algum valor
Cumpro meu dever como cidadão.
E para eles sou apenas mais um do povão.
Para o jornal sou mais um leitor
Dou aulas no Seminário e chamam-me de professor
No ônibus sou um passageiro
Semelhante a milhares, mais um brasileiro.
Para a faculdade sou estudante
Em nome da Igreja atuo como um militante
O pessoal sabe que sou casado
Pela minha esposa sou um apaixonado.
Para algumas pessoas sou escritor
Brinco de bola com os filhos e sou jogador.
Ando de bicicleta, sou ciclista
Viajo nas férias e viro turista.
Para o Banco sou mais um correntista,
Na via pública, sou um motorista
Compareço à clinica médica e sou paciente
Estaciono na farmácia e sou cliente.
Para a igreja sou pastor,
O ajudante de pedreiro confunde e diz doutor.
Na verdade também sou ovelha
Meus cabelos caem, já me chamaram de pouca-telha.
Para a casa ao lado, sou vizinho
Ás vezes sinto-me frágil como um passarinho
No meu bairro sou mais um morador
Na reunião de pais sou mais um trabalhador.

Para a minha esposa sou marido
Meu pai, chama-me filho querido.
Minhas crianças dizem: papai! Com carinho.
Os tios consideram-me como sobrinho.
Quem sou eu? Um grande pecador
Carente, alcançado pelo grande Salvador
Com tantos papéis, haja identidade!
Ainda bem que fui alcançado pela Verdade!
Segundo a Bíblia, para com todos sou devedor
Para Deus sou amado, apesar de pecador
Para os irmãos da igreja quero ser servidor
Na vida o que importa é ser adorador.

O DIA DO JUÍZO
DAVE HUNT
Actual Edições
www.chamada.com.br
Todo crente precisa ler
este livro! Dave Hunt
conseguiu dar o
discernimento necessário para entendermos os
rumos deste mundo!

DEFENDA SUA FÉ
DIVERSOS AUTORES
Editora Cristã Evangélica
www.editoracristaevangelica.com.br
São 16 lições para EBD ou
grupos de estudos voltados para os jovens e
tratando de temas altamente relevantes à luz das
Escrituras. Mostra a
religiosidade de diversas
seitas e religiões.

Para o governo sou mais um contribuinte
Ligo o radio e me tratam de ouvinte
Vou ao Shopping, lá sou consumidor
Ao assistir a TV tratam-me de telespectador.

Para os meus irmãos eu sou mano
Algumas pessoas confundem-me com tal fulano
Para os parentes sou um conterrâneo
Nasci no nordeste, no estado baiano.

CRISTO? SIM!!!
PADRE? NÃO!!!
DR. ANÍBAL P. DOS REIS
Edições Cristãs
edicoescristas@uol.com.br
O sacerdócio da
dispensação da Graça tem
como sumo-sacerdote, o
Senhor Jesus Cristo.
Todos os salvos formam
o sacerdócio real. Portanto,
o sacerdócio católico
romano é uma falácia.

ESBOÇOS BÍBLICOS
C H SPURGEON
Shedd Publicações
E-mail:
sheddpublicacoes@uol.com.br
Spurgeon é o “pregador dos
tempos”. Foi em mestre da
palavra falada e escrita.
Moody disse sobre
Spurgeon: “Tudo o que ele
já disse, eu li”.

Quem Sou Eu?

Como deve ser conhecido o cristão?
Gente que traz o amor no coração.
Como eu gostaria de ser conhecido?
Alguém que tem em Jesus um amigo.
edgardonato@terra.com.br - São Paulo - SP
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Seja crente, desligue a TV!
N

a verdade, o
que estes senhores estão querendo é transferir a responsabilidade
de
controle para o telespectador que tem nas
mãos o controle do
aparelho, tirando a
responsabilidade
dos que usufruem do lucro
com a televisão.
Nem mesmo os programas infantis merecem respeito por parte dos produtores. Uma pesquisa mostrou
que em 151 horas e 30 minutos de programação infantil aconteceram: 49 incidências de estereótipos sexuais;
46 estímulos eróticos visuais; 45 de culto ao corpo; 43
atitudes sensuais; 36 relações de gênero; 18 estímulos eróticos verbais; 15 carícias eróticas; 12 piadas maliciosas; 10 estímulos musicais; 9 referências a
homossexualismo; 8 fantasias sexuais envolvendo ou
não fetiches; 8 relações sexuais simuladas e insinuadas; 7 referências a sexualidade; 2 referências a intenção de ter filhos.
Pessoas com apenas um
pouco de bom senso enxergam veneno na programação televisiva brasileira e
também na total falta de regulamentação. A simples
menção em regulamentar
leva os interessados a gritarem contra a falta de liberdade de imprensa. Imprensa?
Que imprensa? A mídia

televisiva não pode ser considerada no seu todo como
imprensa. Cada área deveria ter uma regulamentação
diferente. Jornalismo e entretenimento, por exemplo,
são áreas distintas.
Recentemente, uma Comissão Especial do Senado
criada para analisar a programação de rádio e televisão
mandou
levantar
quantos projetos de lei estavam em andamento, naquela exata semana, no Congresso Nacional; projetos
exclusivamente destinados a
limitar a liberdade dos canais
abertos de televisão. Foram
encontradas 131 propostas!
Isso significa que os parlamentares, sensíveis aos
anseios de suas bases, estavam, no Parlamento, repercutindo pressões sofridas.
Portanto, não resta dúvida de que há um inconformismo por parte de setores
da nossa sociedade, com o
conteúdo apresentado pelas
redes televisivas. Pelo que
observamos, muita gente
está confundindo liberdade
com licenciosidade sem nenhuma responsabilidade. O
fato de não haver censura

não significa que o produtor,
o artista, o escritor e o intelectual, entre outros, estejam
livres para fazer o que bem
entenderem. Se por um lado
a existência de sensores é
uma prática antidemocrática, a total falta de responsabilidade transforma o país
em uma ditadura de libertinos.
Por outro lado, a maioria
dos pais não tem tempo
para supervisionar os próprios filhos que passam horas
diante da televisão. Até mesmo aqueles que têm mais
tempo, preferem assistir diferentes programações uma
vez que em cada lar tem
mais de um aparelho de televisão. Além do mais, sabemos que muitos pais são irresponsáveis mesmo e não
estão nem ai com o que
acontece com os filhos.
Uma pesquisa mostra
que u ma semana na televisão teve: “1.145 cenas de
nudez; 276 relações sexuais;
72 palavrões; 707 brigas e
facadas; 1.940 tiros”. E ainda tem gente achando tudo
muito natural, tanto para si
quanto para seus filhos. É
por isso que a programação

não muda. As emissoras e
os programas sobrevivem
do Ibope que você ajuda a
construir quando assiste.
Daí dizerem que a maioria
está gostando e aprovando.
Portanto, seja crente, desligue a TV!
E mesmo para adultos, a
atual programação é altamente nociva, pois quando
você lê Romanos 14:22b:
“Bem aventurado aquele que
não se condena naquilo que
aprova” percebe que o verso não está lhe pedindo que
se transforme num guerreiro contra a baixaria na televisão (Se bem que seria bom
se a gente conseguisse mobilizar um movimento assim), mas está dizendo que,
ao não desligar, ao não mudar de canal, ao não rejeitar
o programa, você está concordando e aprovando.
Certamente você tem
melhores opções. Se o programa não é bom, escolha
outro, alugue um DVD, leia
um
livro,
faça
sua
devocional, visite um amigo.
Ficar diante da televisão é
mais perigoso do que você
pode imaginar. Seja crente,
desligue a TV !

1ª de Conquista - 108 Anos!
U

m jovem pastor desconhecido presenteou o fazendeiro Tertuliano
da Silva Gusmão com um
exemplar da Bíblia. A Palavra
foi “degustada” pelo pecuarista. Ganhou os queridos
para Cristo. E outros mais. A
Bíblia começara a obra. O
grupo de decididos aumentava. E assim foi que, no dia
4/2/1900, nasceu a Primeira
Igreja Batista de Conquista
numa casa de adobe. Alguém bem destacou: Pelo
modo de viver e proceder, já
eram batistas sem nunca terem tido qualquer conhecimento do que fosse uma
igreja batista. Buscaram
Deus em sua Palavra e o
acharam.
PASTORES. Antonio
Teófilo de Queiroz, genro de
Tertuliano, foi o primeiro pastor da igreja. Estudou durante 30 dias “aos pés de
Zacarias Taylor”. Em 1920,
devido a sérios problemas
de saúde, ficou impossibilitado de continuar à frente da
igreja. Depois vieram os seguintes pastores: Antonio
Marques da Silva, José Félix,
Casemiro Gomes de Oliveira, Firmino Silva, Luiz Régis,
Eduardo Gobira de Sousa,

João Norberto da Silva,
Saturnino Pereira e José
Rego do Nascimento. Registre-se
o
missionário
M.G.White, que, em várias ocasiões, entre a saída de um
pastor e chegada de outro,
ocupou o ministério interinamente. Em 11/05/1958 assumiu a liderança da igreja o
pastor Gérson Corrêa da Rocha, período que merece uma
citação especial pelo avivamento bíblico experimentado
pela igreja.
Pr. GÉRSON ROCHA. Uma
página inesquecível na vida
da igreja. Liderou o rebanho
por 43 anos tendo ao lado
Eunice Lopes Rocha, a esposa dinâmica e dedicada à causa do Senhor.
Instrumento de Deus o Pr.
Gérson, de imediato, implantou a visão missionária na
igreja. Missões e missões.
Recebeu a visão do índio “miserável, pobre, cego e nu” e,
do púlpito e das viagens
missionárias, veio o tremendo desafio à grei. Até hoje a
igreja respira missões. O casal chora pelos povos não alcançados. Vibra quando missionários chegam às tribos
que nada sabem de Jesus.
São mais de 50 missionários

nos campos. Alguns sustentados integralmente pela igreja. Outros recebem a ajuda no
sustento. É marca viva na igreja as palavras do pastor: “Missões é assunto de Deus. Se
a igreja está no assunto de
Deus, Deus está no assunto
da igreja. Se a igreja sai do
assunto de Deus, Deus sai do
assunto da igreja”. E dava o
brado: “Por falta de visão o
povo se corrompe” (Pv 29:18).
Muitos pastores e missionários, frutos do seu ministério, estão a serviço da obra
de Deus. É o resultado da visão colocada no coração do
homem de Deus.
O Templo. Liderou a igreja
na construção do belo templo.
“Pela fé contra a esperança”
foi o tema para a construção.
Uma história de céu. Está no
livro O ROMANCE DE UMA
CONSTRUÇÃO, de autoria do
próprio pastor. O livro ajudou
muitos pastores na construção de templos. É um desafio. Edificante. Nenhuma ajuda do exterior na construção.
Do púlpito inflamado o brado:
Não há recursos, há Deus! E
aí está o templo testemunhando a fidelidade de Deus
e a fé do pregador do céu.
A grande verdade é que o

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

templo da igreja e o pastor
Gérson são inseparáveis. O
ministério dele e de D.
Eunice jamais será esquecido. Que passem os anos.
Venham outros pastores. O
templo estará ali, até que
Jesus volte, testemunhando
a fé do obreiro que, em nome
do Senhor, “fez proezas”.
Muito barro foi amassado. Muito sofrimento e marcas na alma. Há, porém, o
consolo e o gozo de ter obedecido no cumprimento da
missão. Tranquilamente, diante de tantos frutos da profícua jornada ministerial, o
veterano obreiro pode, com
alegria na alma, fazer suas
as palavras de Paulo apóstolo: “E glorificavam a Deus
a respeito de mim” (Gl 1:24).
A igreja está celebrando
os 108 anos. E a nossa oração e responsabilidade
dantesca diante do Deus
Eterno é tão somente manter – do barro que foi amassado pelo homem de Deus
– os “tijolos” funcionando em
plena comunhão com o céu,
cumprindo o IDE , anelando
a pátria celestial e aguardando a volta de Jesus Cristo.
Glória seja dada unicamente ao Senhor de toda glória.
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Quer Ser Pastor?
S

er Pastor é o alvo que
muitos
desejam.
Ocorre que para uma boa
parte, significa um estatus,
um meio de vida, uma forma
de ter salário fixo e segurança. Como cita Eugene
Peterson, Pastores também
são gente, mesmo quando
se esquecem disto. A imagem que se forjou do sacerdote em séculos da história
cristã aponta para uma figura praticamente imaculada,
imune a vacilações e de
estrutra interna tão sólida
quanto o próprio Cristo. Na
prática, porém, suas fragilidades se revelam, às vezes
em episódios crucias para
seu ministério. Muitas vezes
o Pastor descobre que sua
identidade como “crente” e
sua vocação para “pastor”
não andam juntos. A grande
verdade é que isto também
pode acontecer com o padre
e qualquer outra profissão.
Concordo que existe muitos
jovens nas praças, nas ruas
das cidades, andando sem
lenço e documento, sem
identidade e sentido para a
vida. Não é fato de se tornar
Pastor, padre, advogado,
médico ou qualquer outra
profissão que lhe dará sentido para sua existência. Se
ele mesmo não sabe porque
nasceu e existe, como então
ensinaria os outros a ter
sentido na vida? Seria um
cego guiando outro cego.
Não andianta também usar
a força do pensamento com
palavras boas não admitindo que é pecador, porque

isso inplicaria em se tornar
realidade. Não é o homem
que afirma tal situação, senão o próprio Deus que declara em Isaías que são os
nossos pecados que fazem
separação entre nós e nosso Deus. Portanto tendo
conciencia ou não do pecado, o que prevalece é o que
Deus diz: “Porque todos pecaram e destituídos estão da
glória de Deus”. O vazio da
alma será somente preenchido quando novamente se
encontrar com Deus e somente aí, poderá então ensinar os outros que todos
nós somos pecadores e a
partir de então seremos salvos pela fé, no sacrifício que
Jesus, fez na Cruz do calvário
para perdão dos nossos pecados. Não adianta apenas
querer ser padre ou pastor
se antes não saber o sentido de que venha ser “evangelho”. Evangelho significa
boas novas, ou seja, uma
boa notícia que pelos nossos próprios esforços, pelas
obras ou qualquer outra coisa parecida não poderemos
ser salvos, senão pela fé,
diante do sangue do cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o
verbo que se fez carne, e habitou entre nós. Ele nos purifica de todos os nossos pecados desde que creiamos
somente nEle como redentor de nossas Almas. Por
acaso voce quer ser ainda
Pastor?
Antônio Carlos de Carvalho
Advogado em
Marilândia do Sul.
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Uma Trajetória Abençoada
D

esde março de 1983
o Pr Tomé Lopes dos
Santos e sua família estão envolvidos na obra de Deus. Começaram cooperando com o
trabalho do missionário estadunidense Lanny Gene Wood
na Igreja Batista Bíblica em
Barretos SP onde foi ordenado ao ministério pastoral no
dia 22 de junho de 1986 para
trabalhar como pastor auxiliar.
Em maio de 1987 foi convidado para pastorear a Igreja Batista Central de Barretos
e ali permaneceu até maio de
1990 quando decidiu entrar na
obra missionária para implantação de novas igrejas.
Procurou a AMI - Associação Missionária Independente e com a indicação da sua
igreja montou o Projeto Missionário para a Bahia. Em julho de 1990 mudou-se para
Salvador BA.
Em janeiro de 1992 teve
inicio o Projeto Lauro de
Freitas BA que resultou na
implantação da primeira igreja, Templo Batista Ebenézer.
Em seguida surgiu o Projeto

na cidade de Camaçari BA e
nasceu a segunda igreja,
Templo Batista Jerusalém
que está em fase de preparação para receber o seu próprio pastor como aconteceu
com a primeira igreja.
O ano de 2007 foi um período de grandes bênçãos. Depois de muito trabalho o missionário viu o resultado: Pessoas sendo salvas, batizadas
e a construção do novo templo que desde o mês de junho passou a ser usado para
os cultos.
Em outubro, durante as
conferências missionárias
que são realizadas anualmente, aconteceu a inauguração do mesmo. Foram quatro
noites de cultos abençoados
e mensagens desafiadoras.
Ao mesmo tempo em que
o Pr Tomé e sua família trabalharam nos retoques finais do
Templo Batista Jerusalém, já
iniciou uma terceira igreja em
Vila de Abrantes, distrito de
Camaçari com aproximadamente 20 mil habitantes. O
distrito está localizado na Es-

A Igreja Unida em Cristo
Serve a Sua Comunidade
(Uma reflexão em 1 Coríntios)

A

Pr. Tomé com obreiros da Igreja
trada do Coco que faz conexão com a Linha Verde, via
que liga o Estado da Bahia ao
Estado de Sergipe.
A região está em franco
progresso e crescimento
populacional e econômico
atraindo grandes empresas
para a região, o que dá excelente perspectivas para implantação de novas igrejas.
Essa terceira igreja, Templo Batista Peniel já está iniciada juntamente com o Templo Batista Jerusalém. O novo
projeto já tem um terreno e

uma construção iniciada
onde são realizados trabalhos
com crianças. O Pr Tomé espera que nos próximos seis
anos mais uma igreja esteja
sendo inaugurada para a glória de Deus.
Além do ministério de implantação de novas igrejas, Pr
Tomé tem apoiado o Instituto
Bíblico Batista Independente
de Salvador e o Instituto de
Apoio ao Menor. Para contatos com o missionário use o
e-mail:
prtomeylucia@yahoo.com.br.

A Igreja de Roma continua sempre a
mesma: desprezando seus ministros
Pr. José Barbosa de Sena Neto

N

aquele período de
sua infância, surgiu o
desejo de ser padre. Foi um
alvoroço dentro de casa, para
o Sr Romeu, pois perderia o
componente de seu conjunto.
Mas, com o passar do tempo,
aceitou de bom grado a decisão do filho músico. Aos 11
anos de idade, em 1956,
Pedrinho fez um passeio no
Seminário
dos
Padres
Sacramentinos, oportunidade
que lhe despertou mais ainda o seu interesse pelo seminário, cujo objetivo era o de vir
a ser um padre. No ano seguinte, Pedrinho passou uns
dezesseis dias com aqueles
padres, em retiro. Naquele
tempo seus pais residiam em
Sobral, zona Norte do Ceará,
tendo como vizinho um clube
social. O diretor do Seminário
Sacramentino dizia que não
podia entrar na casa do pai do
Pedro Paulo, pai de um
pretenso seminarista, porque
havia ao lado de sua casa um
clube mundano. Começou aí
a sua primeira rejeição pelos
líderes da “santa madre”...
Pedrinho sempre foi um rejeitado pelos membros do clero,
pela sua popularidade, pelo
carinho que o povo lhe tinha...
Mas Pedrinho não se deixou abater, em fevereiro de
1958 entra no Seminário dos
Padres Lazaristas, lá ficando
até dezembro de 1964, pois
não quis fazer o noviciado, e
no ano seguinte entrou no
Seminário Arquidiocesano de
Fortaleza, mais conhecido
como Seminário da Prainha.
Mas aquela instituição fechou
suas portas em 1966, e
Pedrinho foi para o Seminário Seráfico de Messajana,
dos
Frades
Menores
Capuchinhos, como seminarista externo, sem pertencer
àquela Ordem. Eu, frade
capuchinho, foi lá que conheci o meu amigo Pedrinho! Fizemos uma grande amizade!
Ordenei-me padre primeiro
que ele, no dia 11 de dezembro de 1971. Pedrinho terminou seus estudos em dezembro de 1970, mas demorou
muito tempo para ser ordena-

do, pois pelo fato de gostar de
música, e seus superiores
achavam que ele não tinha
vocação, por causa disso.
Aquele meu amigo foi convidado a residir em Quixadá,
pelo seu bispo ordenante e
em 28 de setembro de 1975,
foi ordenado por Dom Joaquim Rufino do Rêgo, seu
amigo, o primeiro bispo da
nova diocese de Quixadá, ficando ali servindo como vigário-auxiliar daquela diocese.
Até que no início de 1978, foi
nomeado pároco da paróquia
da cidade de Madalena-CE,
ali ficando até o dia 07 de fevereiro de 1993. Em todas
estas datas, me fiz presente,
para alegrar o coração do meu
amigo!
Quando Dom Rufino foi
transferido para a diocese de
Parnaíba-PI, e tomou posse o
italiano Dom Adélio José
Tomasin, no dia 26 de março
de 1988, começou o martírio,
a falta de amor e a falta de reconhecimento por parte do seu
novo bispo, do seu trabalho realizado. Pedrinho sempre foi
dinâmico quer na área religiosa, quer na área da educação,
tendo conseguido trazer o ensino médio com o 2º grau pedagógico, para aquele pequeno município, através do Colégio Luzardo Viana, de CaucaiaCE, integrante da CNEC. Seu
trabalho ficou marcado na história da cidade de Madalena, à
qual ajudou no processo de
sua emancipação político-administrativa.
Padre Pedro Paulo, o
Pedrinho, sofria desde criança de escoliose, com importante curvatura em sua coluna,
e isso lhe trouxe uma série de
complicações, até mesmo
complicações sérias no coração, tendo que usar aparelhos
especiais. Como a saúde não
mais lhe permitia exercer seu
sacerdócio com toda a garra,
dado os seus esforços físicos
necessários a seus atendimentos comunitários, seu
médico lhe aconselhou diminuir o ritmo de seu trabalho.
Seu diocesano, membro
da assim-chamada “Ordem

dos Pobres Servos da Divina
Providência” que de “pobres”
nada têm, com sede na Itália,
não gostou e não quis compreender o estado de saúde
do Pedrinho, e o retira, abruptamente, de suas funções paroquiais. O povo freta vários
ônibus e vem até Quixadá,
sede da diocese, para interceder pela não saída de seu
pároco querido. Mas o bispo,
imaleável, não atendeu aos
rogos populares! Apenas permitiu que Pedrinho ficasse
residindo em outra casinha
da paróquia.
Quando comecei meu processo de familiaridade com
as Sagradas Escrituras, com
minhas próprias lentes, fui
visitá-lo em Madalena. Ali conversamos, demorada-mente,
abri-lhe meu coração e disse
que não mais poderia continuar a exercer o sacerdócio.
Ele me abraçou e disse que
eu tomasse a decisão que eu
mais achasse conveniente e
que eu teria o seu apoio total.
Pedrinho, não demorou
muito residindo naquela casinha em Madalena. Foi despejado desumanamente pelo
seu bispo. Um caminhão parou em frente à casa onde residia e sua mudança foi feita,
à sua revelia. E ele veio morar
na casa de seus pais, em
Caucaia-CE, onde já ali morava seu irmão, também Padre
Francisco
Antônio
Cavalcanti de Menezes, o Padre Tula, de quem eu falo
sempre em meu testemunho.
Quando deixei definitivamente
as
fileiras
do
Romanismo, ele foi o único
padre que ficou do meu lado!
Ele me visitou em minha casa
várias vezes. Naquelas oportunidades falei-lhe do plano
redentor, do grande amor de
Deus em Cristo Jesus! Em
uma das vezes ele chorou
demoradamente abraçado
comigo, com sua cabeça reclinada em meu ombro, o qual
ficou umedecido pelas suas
lágrimas: “Barbosa, você está
certo, meu amigo! Ore por
mim! Eu não tenho mais
chance, não tenho mais como

começar minha vida toda de
novo! Que Deus tenha piedade de mim!”. Concluiu em lágrimas, o meu amigo
Pedrinho! Nada mais eu poderia fazer...
No dia 14 de abril do ano
passado, ao anoitecer,
Pedrinho ao dirigir-se no carro de seu irmão, para ajudálo na Paróquia de Capuan,
distrito de Caucaia, foi violentamente abalroado, pela imperícia de um jovem motorista irresponsável, completamente embriagado, que atravessou a pista no contra-fluxo, fraturando-lhe o esterno,
osso ímpar na parte superior
do tórax e lesionou o seu pulmão. No dia 17 eu o visitei e vi
meu amigo pela última vez! Li
para ele a Palavra, mais uma
vez, lhe fiz um convite todo
especial e comovente, seus
olhos se manifestaram em
lágrimas e soluçou em silêncio e eu orei por ele!
No dia 18 de abril, quartafeira, perto do meio dia, o telefone da minha casa tocou.
Era o Padre Tula, seu irmão:
“Barbosa, Pedrinho acaba de
falecer”. Meu coração sentiu
uma dor doída mais que forte!
E eu chorei abundantemente!
Nenhum padre da sua
diocese compareceu ao seu
humilde sepultamento. Nem
tampouco o seu bispo, o qual
nem mesmo fez uma ligação
telefônica para consolar a família. A Igreja de Roma sempre foi cruel! Mas ele fora avisado! A diocese não colaborou em nada com os gastos
dos funerais. E padre ‘desempregado’ vive na mais
perfeita calamidade franciscana, não tem mais INSS,
nem plano de saúde, nem
plano funerário! Nada! Ele não
conseguiu aposentar-se...
Estes são os ‘cuidados’ que
a “santa madre” tem para com
os seus ministros doentes e
envelhecidos! Faltou amor da
“santa madre”, a “única igreja”, conforme de auto-proclama... ! Por esta razão, no último dia do ano passado, o
meu telefone não tocou como
todos os anos assim fazia!...

pós muitas advertências acerca de divisões,
carnalidades, heresias, etc. O apóstolo Paulo conclui a primeira epístola aos Coríntios com uma série de conselhos que identificam suas expectativas quanto a unida em
Cristo e serva do próximo.
1. UMA IGREJA UNIDA EM CRISTO É MISSIONÁRIA EM
SUA CONTRIBUIÇÃO (vv.1-5). A contribuição missionária
era uma realidade para todas as igrejas apostólicas. A igreja ofertava semanalmente, como forma de adorar a Deus,
visando o sustento da obra de Deus. Isto nos mostra que
cada igreja espalhada pelo mundo é responsável por assegurar o suprimento dos missionários por meio de suas
contribuições de fé.
2. UMA IGREJA UNIDA EM CRISTO É HOSPITALEIRA COM
SEUS LÍDERES (vv.6-12). O apóstolo forçava uma aproximação daquela igreja que não o tratava muito bem (ler 2
Coríntios). Ele insistiu para que a igreja tratasse bem a
Timóteo, não o desprezando (v.11). Se você conversar com
os pastores em exercício, descobrirá que a cada 10, pelo
menos 7 pensam em deixar o ministério, devido aos
maltratos, desprezo que sofrem de seu rebanho. Isto é
alarmante!
3. UMA IGREJA UNIDA EM CRISTO É FIRME EM SEU VIGOR ESPIRITUAL (vv.13-14). Os Coríntios tinham mostrado uma angustiante imaturidade. Paulo, então, exorta-os a
permanecerem nos valores eternos. Os imperativos usados, não se trataram de atitudes momentâneas, mas de
estados duradouros. O amor é lembado, novamente, como
o agente das motivações de uma igreja espiritual. A firmeza e vigor espiritual de uma igreja são vistos na qualidade
de vida de seus membros, e não nos empreendimentos
conquistados.
4. UMA IGREJA UNIDADE EM CRISTO É SEGUIDORA DE
BONS EXEMPLOS (vv.15-18). Sempre há bons exemplos a
serem seguidos. Em Corinto havia algumas pessoas e
famílias que valiam a pensa se espelhar. Todos nós, somos seguidores de modelos. Deus em sua sabedoria,
sempre nos dá a chance de seguirmos a bons modelos.
Mas para isto temos que: a) ouvir Seus conselhos; b) Ler
Sua Palavra ; c) sermos humildes para aceitar o exemplo
do próximo.
5. UMA IGREJA UNIDADE EM CRISTO É AMIGÁVEL EM
SUA COMUNHÃO COM IGREJAS (vv.19-20). Paulo havia implantado muitas igrejas, e se esforçava para manter a comunhão entre elas. Sua instrução foi no sentido do auxílio
mútuo entre estas igrejas. Há alguns critérios que precisamos adotar para que esta comunhão seja saudável: a) As
igrejas precisam ter a mesma fé e ordem; b) precisam ser
igrejas sérias com a Palavra de Deus; c) precisam desejar
serem parceiras na obra de evangelização e missionária.
A conclusão que chego a respeito dos ensinamentos
da epístola aos Coríntios é:
“Uma igreja unida em Cristo avança em meio às suas
diversidades e adversidades porque ela ama verdadeiramente seu Deus; cumpre cabalmente seu ministério; e
desenvolve honestamente relacionamentos duradouros”
Halverson disse: “No início a igreja era uma comunhão
de homens e mulheres centrada no Cristo vivo. Então a igreja chegou à Grécia e se tornou uma filosofia. Chegou a Roma
e se tornou uma instituição. Em seguida, chegou a toda
Europa e tornou-se uma cultura. E finalmente chegou à
América e tornou-se um empreendimento” E eu acrescentaria: “E quando chegou ao Brasil firmou-se como um grande evento”. Mas, não é isto que Cristo espera de sua igreja,
pois uma igreja unida em Cristo serve sua comunidade.
walacejuliare@yahoo.com.br
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China, a Maior Produtora
de Bíblias do Mundo

O

mundo todo está de
olho na China, esse
gigante asiático que estará
sediando as próximas olimpíadas. Mas há um detalhe interessante acerca desse país
que não comemora o Natal e
onde uma boa parte das pessoas, jamais ouviu falar de Jesus ou o associa a uma lenda, tendo apenas 1% da população identificada como
cristã.
Estamos falando de uma
fábrica de Bíblias focada no
mercado externo que já é a

maior produtora mundial do
livro restrito em seu próprio
território. Desde que abriu, em
1986, a companhia Amity
Printing já imprimiu 50 milhões de unidades, sendo que
80% delas estão escritas em
mandarim e se vendem por
menos de um euro. A empresa também edita algumas Bíblias em dialetos de minorias étnicas. O restante é exportado. O grosso vai para a África, Ásia e Europa Central. Há
Bíblias em 90 idiomas desde
o eslovaco até o Braille. O su-

cesso mais recente é a edição de
bolso, dirigida ao
público jovem.
A demanda tem
obrigado a companhia a ampliar o negócio. A empresa
está de mudança
para novas instalações com 85 mil
metros quadrados
em um polígono industrial que compete com a Motorola
e a Ford nos arredores de Nanjing,
capital da província
oriental de Jiangsu.
A nova planta terá
capacidade para
imprimir um milhão de Bíblias ao mês e espera-se que
produza uma em cada quatro
no mundo em 2009. Será, de
longe, a maior fábrica de Bíblias do mundo. Isso ocorre
na China, um país nominalmente ateu.
A Amity Printing é uma joint
venture formada por sociedades de caridade cristãs chinesas e inglesas. A maioria dos
600 empregados é camponesa sem devoção religiosa.
A fábrica não tem qualquer
identidade religiosa e a em-

presa só tem permissão de
distribuir as Bíblias através da
Igreja Patriótica Católica, dependente de Beijing e única
permitida. Estima-se que existam cinco milhões de fiéis na
igreja oficial e 10 milhões fiéis a Roma sem contar os
clandestinos e os evangélicos. Não é possível determinar o número exato de cristãos na China.
A Bíblia esteve proibida até
que Deng Xiaoping chegou ao
poder em 1978 e decretou a
liberdade de culto. Mao via as
religiões como superstições
feudais que entorpeciam a
modernização do país. Todos
os textos sagrados foram jogados na fogueira durante a
Revolução Cultural (19661976) quando o único livro que
não era considerado subversivo burguês era o Livro Vermelho de Mao.
No princípio da década de
80 aconselhavam-se os estrangeiros a não entrarem no
país com mais de uma Bíblia,
o que fez florescer o contrabando. Apesar de hoje elas
estarem proibidas, restritas à
igreja oficial, já não é mais tão
difícil encontrá-las em Beijing.
(Fonte de informações:
Portas Abertas)

Primeira Igreja Batista
Bíblica Comemora 108 anos
F

undada no dia 4 de
fevereiro de 1900, a
Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista BA
está comemorando 108
anos este mês.
Desde o primeiro pastor
desta histórica igreja, Antonio Teófilo de Queiroz, até o
atual, José Infante Jr, uma
galeria de homens de Deus
tem sido usados para manter a pregação do evangelho
e a sustentação da obra
missionária.
Quase metade desses

108 anos, 43 deles, a PIBB
de Vitória da Conquista esteve sob o pastorado de Gerson Rocha. Ele foi, sem dúvida, o principal instrumento
usado por Deus neste ministério. A construção do
templo, que se tornou cartão
postal da cidade, foi um dos
grandes feitos do seu ministério.
Leia na página 6 desta
edição na coluna do Pr José
Infante Jr, um pouco mais
sobre a história desta igreja.

Formatura no SEIBIM
N

o dia 25 de janeiro
último aconteceu a
formatura do SEIBIM – Seminário e Instituto Batista Independente Macedônia de
Franca. O evento fez parte
das comemorações do vigésimo terceiro aniversário da
Igreja Batista Independente,
onde o mesmo está sediado.
O pregador das conferências foi o Pr. Carmelo Martinez,
de Porto Ferreira SP.
O orador da turma foi Marcos Gesiel Laurentino que
atualmente está ajudando o
Pr. Kipp em Passos e o
Paraninfo foi o Pr. Paulo
Castelan por ter sido o único
professor que lecionou para
todos os alunos formandos.
Dez alunos de diferentes
turmas se formaram: Marcos
Gesiel Laurentino, Passos
MG, Geraldo de Oliveira
liderando a Igreja Batista
Regular
de
Buritama
SP, Misael Antônio Firmino
Netto que está apoiando Pr.
Éverton na área da música

na Igreja Batista Macedônia
em Franca SP, Edson
Roberto Venâncio liderando
a Congregação Batista de
Nuporanga SP, Willian
Luciano Sampaio Conceição
ajudando o Pr. José Mauro
Teles em São Joaquim da
Barra SP, Willian Clayton
Costa orando para a implantação de mais Igrejas em
Franca pelo projeto MEL Missão de Expanção Local,

S

enti saudade dos dias em que a paixão pelo evangelho ardia com intensidade genuína e verdadeira, queimando o peito e nos empurrando para a conquista de vidas
para o reino.
Senti saudade do dia em que fui ao altar de Deus, convencido de que Ele me chamava para uma nova vida. Os
apelos de hoje já não são para mudança de vida. Os altares
estão mais cheios do que antes, mas de pessoas interessadas em um novo emprego, numa nova benção, num novo
casamento. A paixão pelas almas esfriou.
Senti saudade do tempo em que ter um compromisso
com a igreja era coisa séria. As pessoas não se afastavam
da comunhão por causa de picuinhas, de diferenças de idéias, ou de não ter sido cumprimentado e saudado pelo irmão ou pelo pastor. O compromisso com a igreja era, em
primeiro lugar, um compromisso com o Senhor da igreja.
Havia temor no coração.
Senti saudade do tempo em que o casamento feito na
igreja era pra valer! O pastor acompanhava o casal durante
toda a vida. As diferenças eram tratadas no altar. Não existia
a influência dos meios de comunicação que solaparam e
continuam solapando a estrutura familiar. Ah, como senti
saudade!
Senti saudade dos tempos em que membro era membro e pastor era pastor. Hoje já não sabemos quem é quem.
O membro faz o que quer e o pastor não tem direito de
admoestá-lo, de discipliná-lo. Se o fizer, perde o membro
ele vai para uma outra igreja.
Senti saudade do tempo em que o ministério era sonhado como uma das maiores conquistas do servo, de um seguidor de Jesus. Tempo em que o pastor trabalhava não
para si mesmo, não para a instituição. Nem buscava arrecadar cada dia mais para poder subir na escala de valores
da denominação. Senti saudade do tempo em que sofrer
pelo evangelho era motivo de graça e júbilo.
Senti saudade do tempo em que ir á igreja era um motivo de festa! Ninguém se perguntava “quem vai pregar hoje?...
’’ Tem convidado novo?”. As pessoas iam para ouvir a palavra de Deus, não o pregador convidado!
Senti saudade dos tempos em que nos encontros de
oração faltavam lugares na igreja. Hoje, se não houver “anjos” invisíveis ocupando os lugares, a igreja fica vazia.
Senti saudade dos tempos em que a igreja administrava
os recursos financeiros aplicando-os na divulgação do evangelho, na abertura de novas igrejas. Quando a igreja administrava os dízimos dos fiéis, não como acontece hoje, em
que os fiéis administram onde dar, onde colocar seus
dízimos.
Senti saudade do tempo do tempo em que o verbo amar
era conjugado em todos os tempos. Não havia predileção
áqueles que seriam amados.
Senti saudade do tempo em que o pecado produzia uma
profunda tristeza no coração. Pecado era pecado. Hoje não
se pode falar de pecado na igreja, para não ser qualificado
de retrógrado, de alienado.
Estas são algumas das minhas saudades. Que de alguma forma elas renasçam, ressuscitem, fazendo da igreja o
que Deus sonhou para ela. Que nasça em seu espírito um
desejo de aprender mais e mais. Que sinta um desejo de
aprender a amar, sabendo que esta é uma das lições mais
importantes e difíceis que a vida nos apresenta.
Que você cresça no amor para com o Senhor, e que esse
amor se estenda a todos os que vivem ao seu redor.

Texto adaptado e enviado pelo Pr. Antonio F. Santos
Campinas SP

dando da Igreja Batista Âncora em Araras sob a liderança do Pr. Daniel Dotson.
O SEIBIM já tem mais 8
novos alunos matriculados
para este ano de 2008 e as
matrículas ainda estão
abertas até o dia 11 de fevereiro, início das aulas.
Para obter maiores informações entre em contato pelo
e-mail: paulo.castelan@
terra.com.br, (16) 30175334 / 16-3012-3619 / 169965-6399.
Este é o ano do Curso
Básico, portanto é o melhor
ano para se matricular no
SEIBIM. É o ano que se inicia o Curso Básico que poderá dar direito à formatura
de um ano no final de 2008.
Caso o aluno queira continuar, terá seqüência com o
Curso Médio. Esta vantagem
só se repetirá daqui a 3 anos
em 2011.
Entre em contato com o
SEIBIM, pois há vários descontos especiais.

Merieli Tonhi Costa ajudando a IBI de Franca juntamente com seu marido Danilo,
assistente pastoral do Pr.
Paulo Castelan, Cleiton Silva Souza se preparando para
o casamento com a jovem
Maraísa de Altinópolis SP,
Ester Gutierrez ajudando o
Pr. Mauro em Batatais SP
com as crianças, Bruna Ribeiro Leite Almeida casada
com Leandro que está cui-
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