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Curso de
XIX Congresso Batista Bíblico
Autoconfrontação A
N

o dia 7 de abril de
2008 a ABCB - Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos estará ministrando o Curso de
Autoconfrontação Extensivo para 2008 no Templo Batista de Indianópolis, Alameda dos Jurupis, 1270 –
Moema – São Paulo, telefone (11) 5543-4122. A inscrição terá o custo de R$ 30,00
e o Manual com 480 páginas
custa R$ 50,00.
O Curso de Autoconfrontação apresenta princípios
bíblicos essenciais que podem mudar a sua vida. Superação de problemas e desenvolvimento da maturidade espiritual pela confrontação de fracassos e falhas.
O propósito do curso é

ensinar a lidar com circunstâncias e relacionamentos a
partir de uma perspectiva bíblica para experimentar vitória e contentamento diante
dos embates da vida. O aluno aprenderá princípios bíblicos para entender os problemas do ponto de vista de
Deus, ganhar esperança em
qualquer situação, concretizar mudanças e ter uma vida
vitoriosa.
A duração do curso é de 23
aulas e as inscrições estão
abertas na secretaria do Templo Batista de Indianópolis
pelo telefone (11) 5543-4122.
Participe e convide outros a
participarem com você desse
discipulado em profundidade.
Ex-alunos não precisam pagar
novamente a inscrição.

De Volta

capital mineira, Belo
Horizonte
estará
hospedando no período de
7 a 11 de julho de 2008, o
XIX Congresso Batista Bíblico. Sob o tema “Estratégias
Bíblicas para o Crescimento da Igreja”. Sete preletores
trarão as mensagens:
Ebenézer Rodrigues, Hodias
Alves da Silva, Nilton Osmar
Malves, Manoel Fernando
Cano, Marcos Freire, Álvaro
Augusto Pavan e Rom Abbott.
Os sub temas serão: Liderança Capacitadora, Culto Inspirador, Espiritualidade
Contagiante, Relacionamentos Marcados pelo Amor,
Grupos
Pequenos
de
Evangelização nos Lares,
Evangelismo Orientado pelas Necessidades, Estruturas Funcionais e Ministérios
Orientados pelos Dons.
O local será no SESC
Venda Nova que fica a 17 km
do centro comercial de Belo
Horizonte, próximo à Lagoa
da Pampulha. O custo por
pessoa será de R$250,00
incluindo hospedagem e re-

Vista de Belo Horizonte

feições do jantar do dia 7 até
o almoço do dia 11 de julho.
Para maiores informações entre em contato:

Pr Osmar Vandete de Freitas (19) 3266-8335
Pr Marcelo Silva (19) 3228-3576
Pr Renato Neto (11) 6440-6141 e 7670-1152.

Dez Anos de Autoconfrontação
D

O

s missionários Donald e Linda Leat voltam ao Brasil Página 4.

Novo Gama

L

eia na página 5 notícias do campo missionário em
Novo Gama-DF. Na foto, palestrando, Alberto da Silva.

evemos começar a
meditar nesta notícia
tendo como base a orientação
de Deus em Mateus 28: 1920 “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e
do Filho, e do Espírito Santo;
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu
estou convosco todos os
dias, até a consumação dos
séculos. Amém.” Com este
mandamento do Senhor Jesus em mente nos sentimos
abençoados pela comemoração de 10 anos de ministério
no curso de AUTOCONFRONTAÇÃO.
Muitos podem se perguntar o significado deste curso
e por que existe. Vamos tentar explicar com breves palavras: As pessoas procuram
as bênçãos do Senhor em
suas vidas, procuram ouvir a
voz de Deus e, algumas, mesmo depois de aceitarem a
salvação não conseguem entender porque isto não ocorre. As explicações estão na
Bíblia, basta querer entender.
A vida de cada um de nós se

inicia como pecadora, devedora que não tem como pagar. Através do Senhor Jesus
somos libertados da morte,
mas continuamos a viver em
pecado, para a carne.
O Curso de AUTOCONFRONTAÇÃO totalmente baseado nos ensinamentos bíblicos, nos faz entender uma
parte daquilo que precisamos
para receber as bênçãos e
ouvir a voz de Deus.
Iniciado em 1999 este curso tem abençoado centenas
de pessoas, com vários testemunhos de vidas transformadas. O treinamento baseado unicamente na suficiência das Escrituras nos ensina
a superar problemas em diversas áreas - relacionamentos conjugais, depressão,
medo e preocupação, criação
de filhos, ira, amargura, perdão, pecados escravizadores
e outros.
Aqueles que desejam superar problemas e desenvolver maturidade espiritual encontram neste curso as respostas de Deus para suas vidas.
Testemunho do professor:

inclusive participando do curso de professor no final do ano
e levando o discipulado para
sua igreja.

Serão 23 aulas, sempre às segundas-feiras das 20h às 22h
Início em 07/04/2008 às 20h00
Não perca a 1ª aula Introdutória
Local: Igreja Batista Esperança
Rua Loefgreen, 1279 – Vila Mariana
Ao lado da Estação Santa Cruz do Metrô
Inscrições: Telefone (11) 5571-9721 (Raquel)
ou 3676-1024 (Priscila ou Thaiz)
Valor da inscrição: R$ 30,00
Manual de 480 páginas: R$ 50,00
Ex alunos não precisam pagar inscrição novamente.
Pagamento facilitado

N

o dia 2 de março de 2008, o missionário Pr
Almir Nunes realizou o primeiro batismo do
trabalho de implantação da Igreja Batista do Calvário
em Batatais SP. O batismo dos primeiros cinco novos irmãos foi realizado no Batistério da Igreja Batista Independente em Orlândia SP na parte da manhã
durante a Escola Bíblica Dominical. O pregador daquela manhã foi o missionário George Lewis que estava visitando a IBI em Orlândia a convite do Pr Paulo
César Lopes.
No mesmo dia, no culto vespertino, a Igreja Batista
do Calvário celebrou pela primeira vez a Ceia do Senhor
com a participação dos novos irmãos que foram
batizados. Tanto na cerimônia do batismo, como na ceia,
parentes desses novos irmãos tiveram a oportunidade
de ouvir a Palavra de Deus. Leia mais na página 5.

eia nesta edição o importante artigo do pastor e advogado Antônio M. Pupin sobre o Pastor e o Imposto de
Renda. Página 3.
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Prof. Eduardo Monteiro

Primeiro Batismo
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Em 1999 participei de
aconselhamento bíblico.
Em 2000 fiz o curso de
AUTO-CONFRONTAÇÃO
pela primeira vez. A partir
de 2001 passei a integrar o ministério como
cooperador juntamente
com minha esposa, assumindo definitivamente
o ministério na Igreja Batista Esperança a partir
do ano de 2004.
Através do curso e
pela Graça de Deus
aprendi a efetuar mudanças
bíblicas na minha vida, a partir daí passei a ajudar outros
a se confrontarem biblicamente. Você pode fazer o mesmo,
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“As grandes coisas são feitas por pessoas que tem grandes
idéias e saem pelo mundo para fazer com que
seus sonhos se tornem realidades”
(Ernest Holmes).

Mobilização
O

Brasil tem sido visto
como um dos celeiros de
missões para o terceiro milênio,
mas na prática estamos ainda
muito longe de figurar com destaque no preparo e envio de missionários tanto para o campo interno como para o exterior.
Somados todos os missionários enviados a partir do Brasil
para outros povos, chega-se a
pouco mais de quatro mil. A Coréia
do Sul, pais muito menor, envia
doze mil missionários e até a
Nigéria, na África supera o Brasil
em número de missionários enviados a outros paises.
Olhando para o macrocosmo
das igrejas evangélicas no Brasil, percebemos que predomina
a teologia do aqui e agora. As propostas são tentadoras para aqueles que almejam a prosperidade
material e não enfatizam a obra
missionária. Há também certo

“templismo” que leva muitos membros das igrejas a se preocuparem
mais com prédios do que com os
obreiros.
Voltando nosso foco para o
microcosmo das nossas igrejas de
posição batista fundamentalista,
descobrimos a doutrina bíblica correta no que diz respeito à teologia
e ao trabalho missionário, envolvendo tanto o preparo quanto o envio dos missionários, mas ao mesmo tempo, grande deficiência no
que diz respeito à mobilização de
pessoas.
Muitas igrejas tidas como
missionárias se limitam apenas à
realização de uma conferência
missionária a cada ano e mesmo
assim, sem muita ênfase. No restante do ano, recebem a visita de
alguns missionários e no momento da entrega dos dízimos o pastor
ou o dirigente faz um lembrete acerca da oferta missionária.

“Se pudéssemos aceitar nossos fracassos com
serenidade, não seria tão difícil levantar-nos”
(Gordon).

O que realmente precisamos
é de uma grande mobilização
missionária em nossas igrejas.
Pastores apaixonados pela obra
missionária que sejam capazes
de envolver toda a igreja sob os
seus cuidados no cumprimento
da grande comissão.
Para que isso ocorra, faz-se
necessário o treinamento de líderes que sejam mobilizadores
dentro da própria igreja local.
Além do mais, precisamos acabar com as dicotomias que foram
se alojando na mente de algumas
pessoas que querem “ departamentalizar” a obra missionária
criando missões nacionais
versus missões estrangeiras. A
Bíblia continua dizendo que o
campo é o mundo, e a estratégia
dada pelo próprio Senhor Jesus
não mudou: “...tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria
e até aos confins da terra”.

“O momento difícil não é a hora da luta, mas a da Vitória”
(Talleyrand).
“Perca tempo escolhendo um amigo,
mas perca ainda mais quando tiver de trocá-lo”
(Benjamin Franklin).
“Mais vale uma verdade prejudicial que uma mentira”
(Thomas Mann).
“Quando o trabalho é prazer, a vida é uma grande alegria.
Quando o trabalho é dever, a vida é escravidão”
(Máximo Gorki).
“Se você quer mudar tudo, basta mudar a sua atitude”
(S. Brown).
“O futuro pertence aqueles que acreditam na beleza de seus sonhos”
(Eleonor Roosevelt).

“Rancor é o que advém de um sentimento de inferioridade”
(José Ortega y Gasset).
“O homem não vive uma centena de anos, mas se preocupa o suficiente para mil” (Provérbio Chinês).
“Amar é encontrar na felicidade de outrem a própria felicidade”
(Gottfried Leibniz).

Livros
Temos recebido muitos telefonemas de leitores
do jornal de Apoio perguntando acerca dos livros divulgados na coluna Dicas de Leitura. Nós não representamos as editoras dos livros divulgados. São indicações feitas tanto pela redação quanto por sugestões de nossos leitores. Aqueles que pretendem adquirir os livros divulgados e outros das mesmas editoras deverão entrar em contato através dos endereços de cada uma delas. Como temos recebido consultas telefônicas, vamos incluir os telefones das
editoras na divulgação.

Criacionismo
A ministra do meio ambiente, Marina Silva é
evangélica e se tornou um dos símbolos do governo Lula. Recentemente foi convidada a participar
do Terceiro Simpósio sobre Criacionismo e Mídia,
em São Paulo, e defendeu abertamente e com
muita propriedade o Criacionismo de acordo com
o ensino bíblico. A ministra é acreana, formou-se
em História pela UFC e foi incluída pelo jornal britânico The Guardian em uma lista das 50 personalidades que podem salvar o planeta de catástrofes
ambientais.

Ponto de Vista

Pr. Rômulo Weden Ribeiro

A Cura Interior dos Traumas
Q

ualquer pessoa, por mais
normal que seja, se encaixaria em uma das milhares de
análises psiquiátricas que existem, depois de uma simples consulta. O ditado popular: “De louco,
todo mundo tem um pouco” encontra respaldo na ciência moderna
que procura diagnosticar e tratar
todas as ansiedades como doenças ou traumas adquiridos. A ciência tem razão ao associar problemas emocionais com experiências passadas, mas precisa também procurar problemas físicos
que estejam afetando o temperamento das pessoas. Todavia, se
você sofre de depressão, transtorno obsessivo compulsivo ou qualquer outro tipo de ansiedade que
não tenha conexão direta com problemas físicos, veja o que Deus
oferece e não a ciência:
Perdão de DEUS! Grande parte dos problemas emocionais
está associada a um forte peso
de culpa. Consciências pesadas

não acharão cura em remédios,
cujo efeito é passageiro, mas em
um concerto divino onde todo sentimento de culpa, real ou irreal, pode
ser apagado. Quando entramos
em um acordo com Deus, o nosso
alívio é imediato e permanente.
Isso explica como ex-assassinos,
prostitutas e ladrões podem abandonar as transgressões do passado e se tornarem pessoas de bem,
felizes e úteis para a sociedade.
Isso explica também como crentes
podem cair no pecado, mas, em
seguida, prosseguir para frente.
Sem o perdão de Deus, nenhum
ser humano pode ter paz. Talvez, a
angústia que você sente seja conseqüência de uma consciência
sensível que precisa ser limpa e
perdoada. Deus promete fazer isto
por você! “E se o meu povo, que se
chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
e perdoarei os seus pecados, e

sararei a sua terra” (II Cr. 7:14). A
terra, aqui, pode ser o seu coração
que precisa ser sarado e cuidado
todos os dias.
Seu Perdão! Muitas pessoas
estão procurando clínicas psiquiátricas porque não conseguem perdoar a si próprias e a outras pessoas, mas não sabem disso. Homens e mulheres estão agindo
como abelhas alvoroçadas que
ferroam a si mesmas. Perdoar é
tão importante quanto ser perdoado e não haverá paz sem amor e
bondade no coração. Muitos problemas emocionais são resultados
de amargura, frustração e decepção, consigo mesmo ou com outras pessoas. Mateus 6:15 claramente diz: “Se, porém, não
perdoardes aos homens as suas
ofensas, também vosso Pai vos
não perdoará as vossas ofensas”.
De acordo com este ensinamento,
quem não perdoa, não é perdoado. É possível ser feliz e viver feliz
sem o perdão de Deus?

Telefone
“Seria importante que o J.A. colocasse os telefones das editoras na
coluna Dicas de Leitura, e não apenas o site, pois alguns leitores,
como eu, pode não ter fácil acesso à internet” (OAD – São Paulo SP).
Muçulmanos
“Gostei de ler na edição 182 do J.A. acerca do trabalho do Pr Ricardo
M. Brito que está envolvido na evangelização de muçulmanos. Aqui em
nosso país eles são muitos e nós precisamos pensar em como alcançálos para Cristo. Parabéns”. (RO – Porto Alegre RS).
Autoconfrontação
“Li no J.A. 182 que o TBI em São Paulo estará realizando um curso
de Autoconfrontação a partir do dia 7 de abril de 2008. Como posso ter
o curso em nossa igreja aqui em Belo Horizonte MG?” (AFB – Belo
Horizonte MG).
Resposta da Redação
Os interessados em saber mais sobre a ministração dos cursos de
Autoconfrontação deverão entrar em contato com a ABCB - Associação
Brasileira de Conselheiros Bíblicos no seguinte endereço
www.abcb.org.br.
Mercosul
“Concordo com a matéria veiculada na primeira e terceira páginas da
edição de janeiro do J.A. Tratando do acordo entre o Mercosul e Israel. Vejo
que apesar das pressões do mundo árabe, o nosso país tem, no atual
governo, uma excelente relação com os hebreus” (PPA – Manaus AM)

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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rom@rombrazil.brtdata.com.br - Goiânia-GO
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Igreja Batista em Vila Atlântica
Pr Josué Duarte Muniz

E

O Pastor tem que Pagar
Imposto de Renda?
sta tem sido uma pergunta que muitos pastores têm
feito, preocupados em atentar ao ensinado de Romanos 13:7. Entretanto, não há uma lei clara no Brasil obrigando ou desobrigando o pastor ao IR. Na verdade, a legislação
brasileira é cheia de brechas, sujeita a diversas interpretações sobre diferente temas. Há um ditado no meio jurídico
que diz: “Aos inimigos, os rigores da lei; aos desconhecidos,
a lei; aos amigos, os favores da lei”. Baseados nos princípios gerais das leis brasileiras, há dois entendimentos predominantes a respeito do IR de Pastor ou Missionário (Sacerdote Religioso): De um lado, há aqueles que entendem que
o pastor deveria pagar o imposto de renda devido, como
qualquer outro trabalhador brasileiro. De outro lado, há aqueles que defendem o fato de que o pastor é isento deste pagamento. “Data vênia” (com o devido respeito) aos entendimentos diversos, apresento, a seguir, alguns princípios que
podem ajudar cada pastor a tomar sua própria decisão:
DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Independentemente se o pastor tem ou não Carteira de
Trabalho “assinada”, o pastor não é empregado de sua igreja. O Artigo 3º da CLT diz o seguinte: “Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza
não-eventual a empregador, sob a dependência deste e
mediante salário”. Ora, o pastor não é um prestador de serviços espirituais, mas um vocacionado para uma atividade
religiosa. Executa trabalho voluntário. Ele não está sob a
dependência da igreja e nem recebe salário. Também não
estão presentes as características da relação de emprego,
tais como a pessoalidade, subordinação e assiduidade. Há
uma decisão que prevalece em todos os tribunais trabalhistas na qual o pastor não tem o reconhecimento do vínculo
empregatício com sua instituição religiosa. Assim, nenhum
pastor terá direitos trabalhistas se desejar pleiteá-los através de uma Reclamação Trabalhista. Na internet, pode-se
encontrar diversos casos julgados com este entendimento
(jurisprudência):
http://www.tribunadodireito.com.br
DA REMUNERAÇÃO.
A legislação tributária brasileira determina que há incidência de imposto sobre todos os rendimentos,
conceituando renda como sendo “o acréscimo de valor resultante do produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos” (Art. 43, I, do CTN). Assim, renda é a remuneração que pode ser exigida diante do trabalho prestado, da
contrapartida, como no caso do empregado e seu empregador, do contratado e seu contratante, ou ainda pelo resultado
de aplicações financeiras. Ora, nenhum destes princípios
está presente no caso do pastor. O valor mensal que o pastor recebe de sua igreja não se configura salário, porque não
há contraprestação. Se o pastor falta do culto, por exemplo,
não há desconto financeiro. Esta importância recebida pelo
pastor é denominada “côngrua”, que é uma pensão destinada à conveniente sustentação do religioso e sua família,
como ajuda, por mera concessão, de acordo com a arrecadação monetária de donativos pela igreja. Ainda que a igreja
escriture tal repasse como salário, espórtula, prebenda,
óbulo, honorários, etc, a lei brasileira o considera como “doação”, o que, no contexto religioso, é chamado de “Oferta”.
Importante lembrar que os dízimos e ofertas dados pelos
membros da igreja são também reconhecidos pela mesma
lei como “doações” ou “donativos”, e, por conseqüência disto, a igreja também é isenta de tributação (Art. 150, VI, b, da
CF). E é proveniente destas mesmas doações recebidas de
seus fiéis que a igreja repassa aquela verba ao seu pastor.
Portanto, entra como doação, administra-se como doação e
“paga-se” (o pastor) como doação. Se o valor pago ao pastor
é entendido como doação, então a própria legislação tributária deixa clara a sua não incidência de impostos: “Rendimentos Isentos ou Não-Tributáveis. Art. 5º Estão isentos ou
não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos: ... XXVI - valor dos bens e direitos adquiridos por
doação ou por sucessão, nos casos de herança, legado ou
doação em adiantamento da legítima”. (Instrução Normativa
SRF nº. 15 de 6 de fevereiro de 2001).
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/ins/2001/
in0152001.htm).
No site da Receita Federal, no link “perguntas e respostas”, encontra-se a seguinte orientação: “DOAÇÕES EM DINHEIRO. 415 — Como declarar as doações recebidas em
dinheiro? O valor das doações recebidas em dinheiro deve
ser incluído em Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis. Na
coluna Discriminação da Declaração de Bens e Direitos informar o nome, o CPF do doador, a data e o valor recebido. O
doador deve declarar na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados o nome, o CPF do beneficiário e o valor doado.”
(http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoafisica/irpf/2003/
perguntas/declaracoesbensdireitos.htm)
Assim, o pastor deveria fazer sua Declaração de Imposto
de Renda, lançando a somatória de seus valores recebidos
(na condição de sacerdote religioso) no campo destinado a
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis, indicando a fonte
pagadora (igreja ou Missão), com o respectivo CNPJ. A igreja
(ou missão) deveria declarar o valor repassado ao pastor
como doação, escriturando cada recibo mensal com o mesmo título. Tanto o pastor quanto a igreja devem guardar adequadamente os recibos envolvidos, juntamente com as respectivas declarações. Finalmente, em Marcos 12:17, Jesus
nos orientou “Dai pois a César o que é de César, e a Deus o
que é de Deus”. Este princípio do Senhor é de que tudo aquilo que é devido “a César”, deve ser-lhe dado, mas também
deixa implícito que nem tudo lhe é devido.

E

ra desejo de alguns irmãos, organizar uma
Igreja Batista no Bairro de Vila
Atlântica, Mongaguá SP, e por
isso estavam em oração, clamando por um obreiro que
estivesse disposto ao projeto. Em 1992, a irmã Edite vindo residir nesta cidade franqueou a sua casa, para que
ali houvesse um núcleo infantil, para ensinar a Palavra de
Deus aos pequeninos. Como
o trabalho obteve boa recepção, passou a funcionar também um estudo bíblico para
os pais dos alunos, toda sexta-feira sob a direção do PIB
de Mongaguá, naquele mesmo período foi criado um Grupo de Louvor infantil denominado, “Fruto da Criação”. O resultado deste trabalho foi muito bom, pois houve diversas
conversões de crianças e adultos. Por razoes que desconhecemos, as atividades deste
núcleo foram encerradas em
1999. Mas o desejo dos irmãos
continuou em estabelecer uma
igreja neste bairro.
Havia um outro núcleo que
funcionava na casa do irmão
Gilberto às quintas-feiras, no
bairro de Itaoca, no ano de
1997, sob a direção do próprio Gilberto membro da PIB
de Mongaguá. Esse trabalho
resultou em bons frutos, crescimento e conversões, mesmo assim foi fechado pela
referida Igreja, afirmando que
este trabalho estava enfraquecendo a freqüência dos irmãos na igreja. Por estes fatos, os irmãos passaram a
reunir com outros grupos
denominacionais.
Uma das queixas dos ir-

mãos era por causa do difícil
acesso à PIB, por ter que atravessar a Rodovia Padre
Manoel da Nóbrega. O Pastor
Josué Duarte Muniz mudouse para o bairro, foi convidado por estes irmãos a participar dos cultos nas casas e
compartilhar dos desejos dos
irmãos, em abrir uma congregação batista no bairro.
Após algumas conversas
sobre o assunto, Pastor
Josué convidou os irmãos interessados a participar de
uma reunião em sua casa em
27 de janeiro de 2001, para
delinear sobre os projetos e
condições para implantar um
trabalho no Bairro de Vila
Atlântica, naquela ocasião
compareceram os seguintes
irmãos: Terezinha Pacheco,
Izaurina Barros, Geni Muniz,
Florice Meneses, José da Silva, Maria de L A Correa, Gilberto
Correa,
Cosme
Meneses, Bernardo Pavan,
Romeu Cano Junior, Márcia
Cano, Ana Maria Ruiz, Gilio
Marssete.
Pastor Josué solicitou que
cada irmão desse seu testemunho de conversão e vida
cristã, propósito e compromisso para com o projeto em
implantar uma Igreja Batista
no local que Deus estava na
direção daquelas vidas e com
tal convicção, solicitou dos irmãos, financeiramente qual
seriam suas contribuições
em dízimo e oferta, para alugar um salão. Tivemos a promessa de R$300,00. Pela fé
o Pastor Josué solicitou uma
proposta que se criasse uma
Diretoria Provisória, para dar
andamento no Projeto e as-

sim sendo, foi composta uma
diretoria formada pelos seguintes irmãos: Presidente Pr
Josué Duarte Muniz, Secretária irmã Ana Maria Ruiz, Tesoureira irmã Araci dos Passos
Pavan, esta diretoria passou
a levantar fundos para alugar
um Salão e dar andamento
nas documentações necessárias para organizar em Igreja juridicamente.
Após varias pesquisas visando encontrar um salão
adequado, deparamos com
as seguintes dificuldades,
pouco dinheiro, fiador, depósito de tres meses, por fim
uma senhora nos franqueou
um salão por R$300,00 reais
sem fiador e sem aluguel adiantado. Pagaríamos no final
do mês e foi assim que Deus
estava abrindo as portas e
aprovando tal projeto. No dia
dois de fevereiro de 2001 a
Diretoria Provisória se reuniu
na casa do irmão Gilberto relatando a benção, e definiuse um mutirão para proceder
a limpeza e pintura do salão,
pois no local funcionou um bar
e estava imundo.

Seria para marcar uma
data para realizar um culto a
Deus no fim do mês, no entanto os irmãos insistiram que
realizasse na quarta-feira seguinte, e que cada um trouxesse cadeira e banco de
suas casas para que pudessem se reunir.
Podemos afirmar que foi
inesquecível, ver Deus agindo e o entusiasmo dos irmãos. Posteriormente a Igreja foi Organizada Eclesiástica
e Juridicamente em 14 de abril
de 2001. O patrimônio da Igreja compõe de um terreno de
900m², com dependências de
salas para funcionamento da
EBD, cozinha, Gabinete Pastoral e um Salão para culto.
Estamos construindo um salão para culto de 220m².
Atualmente o rol de membro soma 52 irmãos, com todos os departamentos funcionando. Toda terça e sexta-feira funciona um curso bíblico
para líderes com 23 alunos.
No dia 31 de janeiro de
2008 a Igreja Batista no Bairro Vila Atlântica em Mongaguá
pediu filiação à AIBRECES.

Pentecostalismo
Alexander da Silva Vasconcelos
PREÂMBULO:
Deuteronômio 29:29;
30:11-16; Salmo 119:144,
151, 152, 160; II Timóteo
3:14-17; II Pedro 1.
TEMAS LIGADOS AO ASSUNTO:
Batismo do/com Espírito
Santo e Manifestação de
dons sobrenatural-miraculosos.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
Em todos os períodos da
história bíblica em que houve manifestações sobrenatural-miraculosas, o propósito de tais manifestações foi
AUTENTICAR os mensageiros e as mensagens das revelações divinas: Moisés
(Êxodo 4); Elias (I Reis 17:2224); Jesus (João 10:22-25;
20:31; Atos 2:22-24, 36) – 3
períodos de cerca de 40
anos.
TEXTOS-CHAVES:
Marcos
16:14-20;
Hebreus 2:1-4 (todos os verbos no pretérito perfeito do
indicativo e sujeito específi-

co e limitado); I Coríntios
12:31-13:13 (prenúncio do
fim das manifestações com
explicação detalhada; “o perfeito que vier”: a Bíblia completa; o que é maior que qualquer dom: o amor).
QUEM MANIFESTAVA:
os apóstolos (Mateus
10:1-8; Lucas 6:12-19; 9:19); os 70 (Lucas 10:1-9);
Paulo (Atos 9:1-30; 20:24;
Gálatas 1:15-18).
EXEMPLOS PRÁTICOS:
Atos 2:43; 4:33; 5:12; 8:68,13; 9:31-43; 19:10-20.
EVIDÊNCIAS DO FIM: I Timóteo 5:23; II Timóteo 4:20.1
E AS MANIFESTAÇÕES
HOJE EM DIA, O QUE PODEM
SER? Interesses escusos
(Colossenses 2; Ezequiel
13:1-16);
Engano
(II
Tessalonicenses 2; I Timóteo 4); Emoções (Jeremias
17:9 com Atos 8:9-24).
OBJEÇÕES:
A visibilidade de tais manifestações hoje não traria
mais “Sacrifício vivo, santo e
agradável a Deus”? João

20:24-31; Hebreus 11. Tais
manifestações não favoreceriam a proclamação do Evangelho? Lucas 16:19-31.
COMO ACONTECEM MILAGRES HOJE? I João 5:1115; Atos 12:1-19.
ESTUDO DE CASO: Na
capa de seu livro “Adoração
diante do trono”, Ana P.
Valadão nos afirma que “o
que Deus fez em minha vida
e o que ele tem me ensinado, com certeza, pode ser
multiplicado na sua vida também”. E o que aconteceu na
vida dela? “[Infância] Ainda
aos 8 anos fui batizada com
o Espírito Santo e falava novas línguas. Diversas vezes
tive visões em arrebatamento... [Adolescência] Um dia...
Deus trouxe uma visão para
uma das líderes: todos nós
[do grupo King’s Kids] éramos vasos. Cada um era
especial e único. Mas eu era
um vaso muito diferente, e
Deus lhe disse que me colocaria em um lugar de honra
e me usaria para cousas
grandes... [1997/1998] Durante as reuniões, comecei
a notar, quando abria os
olhos, que meu corpo estava sempre voltado para a
diagonal, na direção da bandeira do Brasil que estava

em uma das paredes do auditório. Foi quando, de repente, olhei e vi que dentro
da bandeira mãos se estendiam para mim e clamavam
por socorro. Meu coração se
encheu de paixão e imediatamente eu quis voltar para
o Brasil... Nascia o Diante do
Trono”. (excertos das pág.
23, 34, 63 e 64) Se não devemos julgar “segundo a aparência” ( João 7:24) e sendo
sabedores de que “da abundância do seu coração fala a
boca” (Lucas 6:45), Como
proceder? I Tessalonicenses 5:21.
PARA REFLETIR: “O propósito dos milagres... Eles nunca foram usados para atrair
uma multidão, promover um
pregador, ou para nenhum
dos propósitos básicos para
os quais são usados hoje.
Você nunca encontrará os
apóstolos anunciando ou fazendo propaganda prévia.
Você nunca os achará se referindo aos milagres que já
realizaram. De fato, se minha
memória ainda me serve
bem, nenhum escritor do
Novo Testamento registra
seus próprios milagres” !
Forrest Keener, pastor da
Tabernacle Baptist Church,
Texas, EUA.

LEITURAS RECOMENDADAS: Artigos: centenas encontrados em www.solascriptura-tt.org , site de meu amado
amigo Hélio de Menezes Silva; Livros: “O Batismo do Espírito Santo” de Erroll Hulse e “Os Carismáticos” de John
McArthur Jr. – www.editorafiel.com.br
1 À luz do aqui exposto, mesmo que de forma disputada, cabe
também como exemplo do fim o texto de Filipenses 2:25-27.
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As 24 mentiras
que as pessoas
mais ouvem.
1ª ADVOGADO - Esse processo é rápido.
2ª AMBULANTE - Qualquer coisa volte aqui que a gente
troca.
3ª ANFITRIÃO - Já vai? Ainda é cedo!
4ª ANIVERSARIANTE - Presente? Sua presença é
mais importante.
5ª BÊBADO - Sei perfeitamente o que estou dizendo.
6ª CASAL SEM FILHOS - Visite-nos sempre; adoramos suas crianças.
7ª CORRETOR DE IMÓVEIS - Em seis meses colocarão: água, luz e telefone.
8ª DELEGADO - Tomaremos providências.
9ª DENTISTA - Não vai doer nada.
10ª DESILUDIDA - Não quero mais saber de homem.
11ª DEVEDOR - Amanhã, sem falta!
12ª ENCANADOR - É muita pressão que vem da rua.
13ª FILHO DE 18 ANOS - Antes das 11h estarei de
volta.
14ª GERENTE DE BANCO - Trabalhamos com as taxas mais baixas do mercado.
15ª INIMIGO DO MORTO - Era um bom sujeito.
16ª MUAMBEIRO - Tem garantia de fábrica.
17ª NAMORADO - Você foi realmente a única mulher
que eu amei.
18ª NOIVO - Casaremos o mais breve possível!
19ª ORADOR - Apenas duas palavras...
20ª POBRE - Se eu fosse milionário espalhava dinheiro para todo mundo...
21ª SAPATEIRO - Depois alarga no pé.
22ª SOGRA - Em briga de marido e mulher não me
meto.
23ª VAGABUNDO - Há 3 anos que procuro trabalho e
não encontro.
24ª POLÍTICO - Eu não falo mentiras, jamais!

DE VOLTA
No dia 31 de janeiro de 2008 os
missionários Donald
e Linda Leaf chegaram de volta ao Brasil desta feita através
da Global Independent Baptist Mission.
Em São Paulo ficaram na companhia
do Pr Nilton Osmar
Malves até o dia 6 de
fevereiro quando se
dirigiram
para
Cornélio Procópio
PR onde trabalharão
na implantação de
igrejas.
Para Contatos:
www.donleaf.com,
e-mail: don@donleaf.com, telefone (43) 3524-2113. Caixa
Postal 136, CEP 86.300-000 Cornélio Procópio PR.
18 ANOS
Sob a liderança do Pr Manoel A. Cruz, a Igreja Batista
Bíblica Betel em Taubaté SP estará comemorando seu 18°
aniversário de fundação realizando uma série de conferências bíblicas nos dias 22 a 23 de março de 2008. O preletor
será o Pr Esdras Moreno Pintor de Santa Branca SP.
CAMPO MISSIONÁRIO

TIMOR LESTE
O Pr Lourinaldo Araújo com a esposa Suênia e os filhos
Levi e Nathan estão de partida para o Timor Leste no dia 23
de março. Os seus principais pedidos de oração são estes:
segurança na longa viagem, adaptação à cultura, aprendizado da língua tétum e estabilidade política para o Timor
Leste. Para contatos, continua o e-mail: timorlouri@
hotmail.com.
MANAUS AM
O Pr José Castro está congregando na Igreja Batista em Augusto Montenegro atuando na formação do
Comitê de Missões. Para contatos: Rua 10 casa 13 conj.
Augusto Montenegro Lírio do Vale II CEP 69038-370
Manaus AM.
ENCONTRO DE MULHERES
A Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão
Preto SP sob a liderança do Pr Wagner Barros estará
realizando no dia 21 de abril de 2008 o XII Encontro de
Mulheres Batistas Fundamentalistas da região Nordeste do Estado de São Paulo. O tema deste ano será
“Favorecida entre as mulheres” (Lucas 1:28) e a
palestrante, a irmã Stephanie Lunday , de São Paulo, capital. O evento terá lugar no Buffet Center Festas, Rua
Maracajú 309; 313, Jardim Antártica com início às 8 horas
e término às 16 horas. O investimento, por pessoa, será
de R$25,00 incluindo inscrição, café da manha e almoço.
Vagas limitadas inscrições até dia 24 de março. Contatos: Érica Barros (16) 3966-3669 e 9186-7776 e-mail:
ericaffbarros@hotmail.com, Fernanda Junqueira (16)
3622-1462, e-mail fernandajunqueira63 @hotmail.com;
Ivani Veríssimo (16) 3618-3878, e-mail: ivanibpv@
hotmail.com.
MOÇAMBIQUE
Os missionários Odenilson de S. Figueiredo e Maria
Luiza das N Figueiredo que implantam uma igreja em Maputo, Moçambique, na África já estão se reunindo em seu
novo salão com 50 metros quadrados, com 30 cadeiras e
um púlpito. Pr Odenilson é missionário da Missão Batista
Brasileira Fundamentalista com sede em Curitiba PR. Para
contatos com o missionário: pr.odenilson@hotmail.com,
telefones (00xx) 25821401597 e 2588439344.
BACHARELADO

No período de 4 a 6 de janeiro último, o Pr Vicente Paulo, da PIBB de Salvador BA, acompanhado do irmão Alves e
seu filho Tiago, visitaram o campo missionário em Marechal Deodoro, Alagoas, onde trabalha o missionário Pr
Joselito A Jesus. Na foto, da esquerda para a direita, Pr
Vicente, Tiago, Alves, Pr Joselito e Lucas.
NOVOS PASTORES
Em assembléia realizada no dia 20 de janeiro de 2008, a
Igreja Batista de Jordanópolis em S. B. do Campo SP, sob a
liderança do Pr Antonio M. Pupin aprovou a ordenação pastoral dos irmãos Paulo Henrique Tavares e Adair Gomes. A
convocação do concílio de pastores para exame dos candidatos ficou marcada para o dia 29 de março de 2008. Sendo
aprovados, o culto de ordenação deverá acontecer no dia 5
de abril de 2008. Paulo Henrique Tavares é casado com
Aline e já atua como assistente pastoral na IBJ. Adair Gomes é casado com Zilene e está no campo missionário há
mais de 16 anos evangelizando o povo Maxacali, Norte da
Bahia, através da MNTB.
NOVO PASTOR
No dia 15 de março de 2008, a Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto SP, sob a liderança do Pr Milton
José Nunes examinará o irmão André L. Rivoiro com vistas
à ordenação pastoral que deverá ocorrer no mesmo dia. O
preletor do culto de ordenação será o Pr James W. Rose,
fundador da IBI em Ribeirão Preto. Na seqüência, nos dias
16 a 19 a igreja realizará uma série de conferências
evangelísticas com o Pr Jaime.

O Seminário Batista Emaús de S. B. do
Campo SP está dando
início no período de 10
a 15 de março no primeiro módulo da
complementação do
bacharelado em Teologia. Para melhor informar-se use o e-mail:
sbemaus@gmail.
com, telefones (11)
4337-3100 com Paulo
Henrique ou Pr Antonio Pupin.
JOVENS
O Hotel Fazenda Vale dos Cedros em Paraibuna SP estará hospedando nos dias 1 a 4 de maior de 2008, a VI
Conferência Fiel para Jovens. Os preletores serão: Pr Silas
Larghi Campos, Pr Clodoaldo Machado, Prof. Adauto Lourenço e Prof. Paulo de Oliveira. Para se informar use o email: marilene@editorafiel.com.br, telefone (12) 3936-2529.
PROMESSA DE FÉ

CONFERÊNCIAS
Nos dias 21 a 23 de março de 2008 o Instituto Bíblico
Maranata em Marilândia do Sul PR, estará realizando as
suas conferências missionárias sob o tema “Igreja, Celeiro
de Missões”. Os preletores serão os pastores Marcílio Gomes Teixeira e Edson Flores. Os participantes que desejarem fazer reservas de acomodações e refeições pagarão
R$40,00. Maiores informações pelo telefone (43) 3428-1375.
Caixa Postal 41 – CEP 86.825.000 Marilândia do Sul PR, email: ibmaranata@ibmaranata.com.br,
CRATO CE
O trabalho missionário do Pr José Barbosa S Neto na
cidade do Crato CE a 538 km de Fortaleza está precisando
de apoio para adquirir cadeiras, mesa de som, microfone e
um púlpito. Foi alugado um salão e o Pr Barbosa já conseguiu espaço para um programa radiofônico com custo de
R$150,00 por mês na Rádio Araripe, AM 1440 toda Segunda-feira das 8 às 9 da manhã por enquanto e endereço para
correspondência continua sendo: Rua Carolino de Aquino,
38 Bairro de Fátima, CEP 60.050.140 – Fortaleza CE. O telefone é (85) 3226-3391. A conta bancária para ofertas é:
Bradesco Ag. 2194-6 CC 12.168-1 e nome de Ítala Rosa
Barbosa de Serra.

O Templo Batista Maranata em Londrina PR, sob a
liderança do Pr Manoel A Souza, realizou nos dias 22 a
24 de fevereiro último a conferência Missionária Anual
para renovação da Promessa de Fé para Missões. O
preletor foi o Pr Carlos A Moraes, Diretor de Missões da
AMI. O TBM de Londrina, que tem apenas quatro anos, já
apóia 11 projetos missionários e planeja incluir mais 4
ou 5 agora que renovou o compromisso de sustento missionário.
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Aniversários

NOVO GAMA

“Quero Trazer à Memória
o que Pode Dar Esperança.”
-

F

A Igreja Batista Bíblica do Novo Gama liderada pelo Pr
Geovan B. Santos realizou de 1 a 5 de fevereiro o seu XIII
Acampamento de Brasília sob o tema: “Chamados para
Servir”. O preletor foi o irmão Alberto da Silva, filho do Pr
Domiciano G. da Silva de São Paulo, Capital. Participaram
do evento cerca de 250 pessoas.
PROJETO RIO BRANCO
O Pr Ruy Lopes Messias está visitando igrejas em diversas partes do Brasil com vistas a completar o seu sustento
para implantação de igrejas em Rio Branco AC. Sua “base”
temporária nesse período de divulgação é a cidade de Ribeirão Preto e os contatos para agendamento devem ser
feitos pelo e-mail ruydomessias@hotmail.com ou pelos
telefones (68) 9972-0808 ou recados (16) 3242-0126 com
Raquel.
ABRIL E MAIO

O

PR. JOEL MOURA, do Templo Batista de Itapoã acaba
de completar 15 anos de ministério juntamente com
as comemorações do 27° aniversário da Igreja.

Em Poucas Palavras
O PROJETO PIP – Plantando uma Igreja em Prudente sob a
responsabilidade do Pr Josué Amaral continua sendo abençoado
devido ao apoio financeiro e intercessório das igrejas mantenedoras.
A FORMATURA do Instituto Bíblico Maranata em Marilândia
do Sul, realizada no inicio deste ano entregou diplomas a nove
novos formandos. Contatos (43) 3428-1375.
DURANTE O RETIRO DA JUBBESP nos dias 21 a 25 de
janeiro, aconteceu a posse da nova Diretoria eleita para o próximo biênio.
JUAREZ E MUSA PEIXOTO, missionários da MTNB já estão
nos estudos em Shekinah, Nova Alvorada do Sul MS. Os planos do casal são de voltar para o Vale do Jequitinhonha MG.
EM MAIO acontecerá mais um PROEFE e logo que houver
definição de local nós estaremos fazendo a divulgação.
AS CONFERÊNCIAS comemorativas dos 108 anos de organização da PIBB em Vitória da Conquista nos dias 7 a 9 de
março tem como preletor o Pr Humberto Vieira, de Salvador BA.
NO DIA 15 DE MARÇO, a Igreja Batista do Calvário em Morro
Agudo estará recebendo o seu novo pastor, Edílson Araújo. O
culto de posse deverá acontecer no dia 22 de março.

Nos meses de abril e maio de 2008, o missionário Pr.
Guaraci Andrade de Jesus, de Camaçari BA, que está sendo enviado pela Primeira Igreja Batista de Arembepe, liderada pelo Pr Frank William Brim para implantar uma igreja
através da AMI na cidade de Boquim, Sergipe, estará visitando igrejas no estado de São Paulo. Pr Guaraci é casado
com dona Sandra, tem uma filha, Júlia Rosa e a esposa
está grávida do segundo filho. Devido à gravidez, sua esposa e filha não o estará acompanhando nas visitas às igrejas. Para agendar a visita do Pr Guaraci, os pastores deverão entrar em contato com o Pr Carlos Moraes, Diretor de
Missões da AMI pelo telefone (16) 3761-0749 e 9192-1440.

Primeiro Batismo

Letícia, Daniel, Diógenes,Marcelo e Evandro

P

r Almir Nunes, missionário da AMI, enviado pela Igreja Batista do Calvário de Morro Agudo ainda está
levantando o seu sustento. Está com apenas 65% do necessário e, por isso, ainda precisa do apoio financeiro daquelas igrejas que já estão orando pelo seu projeto.
Pr. Almir está residindo em Batatais e fazendo contatos
evangelísticos. Os cultos são realizados em uma edícula no
fundo do quintal da sua residência que é alugada. O local foi
construído com permissão do proprietário do imóvel e com
recursos doados pelas pessoas que começavam a congregar. Os bancos utilizados foi uma doação da Igreja Batista
Boas Novas de Sales Oliveira SP.
Pr Almir tem o apoio ministerial da sua esposa, dona Helena e dos filhos Almir Jr., que é músico e da filha Priscila. Além
disso, conta com a presença do Pr Carlos A. Moraes que reside na mesma cidade, sendo o atual Diretor de Missões da AMI.
Além desse apoio, tres outros irmãos agregaram-se à igreja e
estão apoiando o trabalho de implantação dessa nova igreja.
Os planos do Pr Almir, como da maioria dos missionários da AMI é entregar a igreja a um pastor tão logo esteja em
condições de mantê-la. Por essa razão, nos seus planos de
implantação dessa nova igreja os primeiros passos são
adquirir um terreno, construir o necessário para que a igreja
tenha como dar continuidade ao trabalho com o seu próprio
pastor, e seguir para novos projetos.
Para contatos com o Pr Almir Nunes: Caixa Postal 150 –
CEP 14.300-000 Batatais SP, e-mail: pastor.almir
@hotmail.com, telefones (16) 3662-6924 e 9187-6656.

oi Jeremias, conhecido como o profeta chorão quem
disse as palavras acima. Ele presenciou o caos da
sua cidade, as crianças abandonadas nas ruas, a opressão violenta do imperialismo econômico, a depravação
moral, os descaminhos da sua nação por causa da idolatria e dos falsos profetas. Ele percebeu que ao invés de
entregar-se à tristeza e ao desânimo deveria buscar a vida
da perspectiva de Deus. Em meio às nuvens de lamento
do profeta, brilhou a luz da esperança. Nós também precisamos buscar aspectos da vida que ancoram nosso otimismo, aprofundar nossas convicções a fim de não ficarmos paralisados no muro das lamentações.
Eu também quero trazer à memória o que me pode dar
esperança:
EU TENHO ESPERANÇA NAS MISERICÓRDIAS DO
SENHOR
Não posso encarar a vida, os fatos como situações
definitivas, congeladas, atribuindo tudo às fatalidades do
destino e do pecado. Não posso deixar que a vida me
paralise concentrando o olhar nos males sensacionalistas. Existe uma imprensa urubu vivendo atrás da perversidade do ser. Quero olhar com os olhos da fé e ter a perspectiva da águia. Sei que não posso tampar a visão diante
da miséria humana, contudo um dos meus olhos está
focado na misericórdia de Deus: “As misericórdias do
Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque
as suas misericórdias não têm fim.” Lm 2.22
EU TENHO ESPERANÇA NA FAMÍLIA
Com todos os ataques que a família tem sofrido, apesar dos incontáveis divórcios é possível ficar casado até o
final da vida. Foi Deus quem projetou o casamento, o
papel do marido, o papel da esposa e a educação dos
filhos. É possível ter harmonia no lar por meio do perdão
e das demonstrações de amor verbal e não verbal. Sou fã
da família porque ela proporciona o treinamento das virtudes mais elevadas como bondade, disciplina e respeito à
autoridade.
EU TENHO ESPERANÇA NA IGREJA
Não a Igreja mesquinha, preconceituosa, fechada em
si mesma e voltada para a sua fachada, para o
denominacionalismo, vivendo das aparências. Penso na
igreja, não apenas como local de treinamento de pecadores, mas adoradores de verdade, pessoas desafiadas a
tratarem seus conflitos pessoais. Mais do que isso, o
Corpo de Cristo espalhado no mundo demonstrando de
todas as maneiras possíveis a verdade que liberta, a qualidade de vida viabilizada pela santificação do coração, a
qual muda a mentalidade e o comportamento, sem esquecer do amor que aceita o próximo e lhe dispensa cuidados. Na igreja, todos são iguais perante Deus e “todos
carecem”. Desaparecem as hierarquias, as classes sociais, as diferenças raciais e os preconceitos bizarros da
beleza plástica vulgarizada pela mídia.
EU TENHO ESPERANÇA NA VOLTA DE CRISTO.
Esta é a capacidade de acreditar na esperança da própria Esperança. Um otimismo sadio, ancorado numa base
divina, apocalíptica, transcendente, bíblica da redenção
humana: Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo
Jesus Cristo - Tt 2.13.
Tudo converge para o retorno de Jesus, para um “happy
end” daqueles que aceitaram o amor de Deus. O drama
humano é o maior enredo que já existiu, a obra literária
real mais complicada, a saga mais trágica já concebida.
Contudo, a mais brilhante das grandes epopéias terá um
desfecho cósmico: O Juiz justo fará justiça e o bem triunfará sobre o mal em todas as suas dimensões.
EU TENHO ESPERANÇA NA TRANSFORMAÇÃO DO
PRÓPRIO HOMEM.
A transformação que contemplo não é produzida pelas
universidades mais conceituadas, construtivistas,
behavioristas, nem quaisquer escolas de ponta do desenvolvimento humano. A radical mudança ocorre no íntimo do ser, tanto é uma conscientização imediata, quanto
progressiva operada por alguém superior, puro Conselheiro, chamado na Bíblia de O Espírito Santo.
Minha própria experiência atesta uma ruptura com um
estilo de vida anterior, voltado para a entronização do eu.
Além da minha realidade, tenho uma herança. Refiro-me
àqueles que viveram antes de mim, personagens da História e da Bíblia, anônimos e conhecidos, cujas vidas,
atributos e defeitos são narrados para aprendizagem nossa. Pessoas que creram, esperaram em Deus, receberam graça, superaram desgraças e mesmo mortos ainda
falam: Abraão, Sansão, Rute, Ana, Davi, João, Pedro, Paulo, Maria...
À semelhança de Jeremias, precisamos chorar pela
“filha do meu povo.” Mas não será um desperdício de lágrimas nem uma compaixão contemplativa. Será um choro
que traz sensibilidade, oração, dependência do Senhor e
mobilização para levar a ESPERANÇA à memória daqueles
que também podem ter ESPERANÇA. Vamos em frente!
edgardonato@terra.com.br - São Paulo - SP
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A Cruz de Ferro
D

Aprender
a Aprender
⁄

este um dos objetivos principais da Educação hoje
em dia . A proposta do educador é ensinar o aluno
a aprender. Não mais somente transmitir conhecimentos., decorar regras, mas é principalmente construir junto com eles o conhecimento.É uma tarefa complexa que
pressupõe, entre outros, um trabalho com expectativas
elevadas. É preciso romper com certos modelos representativos e acreditar que nossos alunos são capazes de
aprender
Ser professor dá muito trabalho. Mas costumamos dizer que não existe melhor lugar para gerar boas práticas
pedagógicas que o “chão da sala de aula”. Professores
que desenvolvem ações diversificadas ensinam o mesmo conteúdo de diversas formas, com diferentes recursos, que se preocupam em saber por que o aluno não
aprendeu e acreditam que ele é capaz fazem diferença na
escola. Transmitir ou receber informações não significa
aprendizagem O conhecimento verdadeiro é aquele que
transforma o ser que aprende que causa mudança de
comportamento e atitudes.
Levantar o que eles já sabem sobre determinado assunto e a partir daí levá-lo a descobrir outras informações
e capacitá-lo para usá-las em situações-problemas do
dia a dia
Os 3 principais pilares dessa proposta é levar o educando a Aprender a Ser, Aprender a Fazer e Aprender a
Conviver e usando suas habilidades torná-lo competente
para enfrentar os desafios da vida.
Se transportarmos essa proposta para a vida cristã
nos surpreendemos ouvindo professores da Escola Bíblica Dominical frustrados por não verem interesse em
seus alunos , nem mesmo desejo de entender a Palavra
de Deus e conhecer intimamente o Deus da Palavra, pastores se referirem aos membros de sua igreja como pessoas desanimadas, desinteressadas, sem dinamismo e
entusiasmo, crentes que não apresentam crescimento,
que não são capazes de enfrentar as perdas como Jó,
não conseguem aceitar as perseguições como Paulo, que
não têm coragem de arriscar a própria vida para obedecer
a Deus como Daniel, Ester e tantos outros.
Por que ?
Será que após anos participando das aulas da EBD,
ouvindo mensagens e lendo a Bíblia estas pessoas realmente têm aprendido a Palavra? Então por que não há
mudança de comportamento? Por que continuamos a encontrar crentes com anos de conversão agindo como bebês na fé ou como crentes carnais?
“... e o conhecimento será suave à tua alma.” Pv. 2:10.
Para aprender a Palavra de Deus e chegar ao pleno
conhecimento de Cristo é preciso SER SALVO, é preciso
FAZER a obra com amor dentro da vontade de Deus, é
preciso CONVIVER com o Senhor da nossa vida. Um convívio diário, constante e íntimo que leva à plenitude da
estatura de Cristo e que permite a convivência pacífica
com outros também.
É preciso que os professores da EBD e os pastores
tenham sabedoria e perspicácia para observar as mudanças positivas nas ovelhas do seu rebanho e, se elas
não estão ocorrendo, que tal pedir ao Senhor sabedorias
para ensinar de forma que haja aprendizagem e crescimento que permitam á igreja transformar o seu viver, ou
vamos continuar “fingindo que ensinamos” e os crentes
vão continuar “fingindo que aprendem”.
O povo de Beréia foi elogiado por procurar saber se o
que estavam ouvindo era realmente o que Deus queria
que aprendessem e se de fato as coisas eram com lhes
estava sendo ensinado.
Lembre-se que o verdadeiro ensino da Palavra de
Deus, produz aprendizagem e transforma o crente que
aprende realmente.
“Mestre não é apenas o que ensina, mas, quem, de
repente, aprende.”

epois de um País
estar totalmente arrasado com a guerra que
assolou todo seu território, e
sua população não ter nem
mais o que comer o rei daquele país, conclamou a todas as mulheres a doarem
suas jóias para o governo,
para que assim pudessem
trocá-las por alimentos.
Muitas mulheres aderiram ao apelo do Rei, e a partir do momento que doavam
suas jóias, eram condecoradas pelo Rei, com uma cruz
de ferro, com os seguintes
dizeres: “troquei ouro por ferro”. A adesão foi tamanha a
ponto de aquelas mulheres
valorizarem muitos mais a
cruz de ferro que ganharam
do rei do que a jóias antigas
que foram doadas. Em certo
momento, as mulheres se
gloriavam com a cruz de ferro pendurada no pescoço
que virou moda, passando a
ter o sentido de ornamento e
enfeite entre as mulheres.
A princípio parece ter ligação direta com a mensagem da cruz. Todavia existe

um antagonismo evidente
entre a Cruz de ferro, e a
mensagem da Cruz. Enquanto a Cruz de ferro transmite frieza, como a religião,
representando apenas o aspecto exterior, não passando de um símbolo qualquer,
a mensagem da cruz é viva
e eficaz, e mais cortante do
que qualquer espada de
dois gumes, e penetra até ao
ponto de dividir alma e espí-

rito, juntas
e medulas,
e é apta
p a r a
discernir
os pensamentos e
propósitos
do coração.
A mensagem da
Cruz nos
incomoda
porque fala
de nosso
pecado, e
que não temos como
confiando
em nós mesmos ganharmos a salvação. Já a Cruz de
ferro não traz nenhum desafio, porque não transmite
espiritualidade, embora
muitos queiram afirmar serem cristãos em virtude de
carregarem muitas vezes
uma cruz pendurada no peito.
A mensagem da cruz está
intimamente ligada ao que
Cristo fez na Cruz do calvário

pelo seu e pelo meu pecado. Se os nossos pensamentos não estiverem ligados com a mensagem da
Cruz, de nada adianta carregar uma cruz de ferro porque embora a Cruz seja um
símbolo do cristianismo,
hoje ela está vazia.
A mensagem da cruz é
rejeitada porque requer dependência daquele que foi
enviado pelo próprio Deus,
enquanto que a Cruz de ferro a pessoa é dependente
dele mesmo, considerando
que ela não exige nada,
apenas exterioriza a religiosidade. Assim como aquelas
mulheres condecoradas daquele país se gloriavam com
a cruz de ferro recebida do
rei, hoje muitas pessoas da
mesma forma se gloriam
com a cruz de ferro, de ouro
ou mesmo de brilhantes e
nem mesmo se lembram da
mensagem da cruz.
Antônio Carlos de Carvalho.
Advogado em Marilândia
do Sul - PR.
Igreja Batista Regular

Culto Racional
“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional”.
(Romanos 12:1)

O

termo ‘racional’ remete a raciocínio.
Parece bastante óbvio. Assim como também, por associação, se entende que
somente os seres humanos
podem apresentar tal culto,
visto que somente eles possuem raciocínio. Os anjos
também possuem raciocínio, porém, por natureza não
possuem corpo, visto que
são espíritos (Hebreus
1:14). Paulo está falando
aqui exclusivamente à igreja.
O vocábulo correspondente na versão original o
grego “logikên latreian” , ou
seja, ‘culto racional’, também pode ser entendido,
sem prejuízo, como ‘culto
lógico’. De fato, há lógica na
racionalidade e vice-versa.
Quem acha que essas coisas trazem prejuízo à fé, precisa rever seus conceitos.
O que Paulo está querendo dizer à igreja de Cristo?
Por suas colocações vemos que há uma preocupação do apóstolo em mostrar
aos irmãos a necessidade
de que se realmente entenda a natureza de tudo isso,
no caso, a igreja.
Por que estou aqui?
Quem me trouxe aqui? O que
vim fazer aqui? O que estão
me ensinando é verdade?
São questionamento que todos os crentes deveriam se
fazer até que encontrassem
respostas racionais para todos eles.
O contrário de culto racional é culto irracional. Ou

seja, algo que é feito instintivamente, sem critérios ou
razões que justifiquem os
procedimentos adotados.
Em um culto assim é praticamente impossível se seguir o que está escrito: “Tudo,
porém, seja feito com decência e ordem” (I Coríntios
14:40) . É impossível que
haja qualquer um dos dois
componentes pedidos sem
que se entenda a natureza
de cada um. E é preciso
racionalidade para que isso
aconteça. Por isso Deus nos
fez diferentes das demais
criaturas, ou seja, nos criou
à sua imagem e semelhança: para que o adorássemos
em espírito e em verdade,
conscientes de nosso ato e
de nossa missão de
adoradores.
O reino de Deus é um reino de decência e ordem.
Não há espaço para improvisos de última hora. A construção da arca e do
tabernáculo comprovam a
mensagem de organização
que Deus quer nos ensinar.
Até na salvação haverá ordem (I Coríntios 15:23).
Esse é o padrão que deve
ser perseguido pela igreja
de Cristo. Deus se agrada de
uma obra organizada.
Em dias atuais podemos
identificar como grande adversário desse padrão, o excesso de emocionalismo
que tem se alastrado no
meio cristão. A busca incessante pelo êxtase e pela experiência sobrenatural extrabíblica, a incorporação de

‘anexos’ doutrinários à Palavra de Deus, como se esta
não fosse suficiente e os
modismos importados recheados de técnicas mirabolantes de quebra de maldições e encontros obscuros
são os componentes deste
fim de séc. XX e início de
séc. XXI. O que não é uma
surpresa, Paulo já alertava
que essas coisas fatalmente aconteceriam (I Timóteo
4:1).
Nesse caldeirão doutrinário sem consistência – já
que não se sustentam biblicamente – as pessoas estão se dirigindo às igrejas
sem saber exatamente o
que vão fazer por sua
espiritualidade. Vão dançar,
cantar, aplaudir, gritar, enfim,
sem entrar no mérito dessas
questões, quase sempre
falta o elemento principal: a
Palavra de Deus. Entram e
saem alegres e exaustas. O
problema é: entenderam a
mensagem? A palavra que
foi pregada edificou suas vidas? Deus falou com elas
através de seu evangelho?
Se à maioria dessas perguntas as respostas forem algo
como “acho que sim”, algo
está fora do lugar.
Cultos de estudo são
sempre vistos como ‘enfadonhos’ e ‘entediantes’. Já
pensou, passar quase uma
hora apenas consultando
referências na Bíblia? Que
chato, não? Agora observe
Neemias 8:3 “E leu no livro,
diante da praça, que está
fronteira à Porta das Águas,

desde a alva até ao meiodia, perante homens e mulheres e os que podiam entender; e todo o povo tinha
os ouvidos atentos ao Livro
da Lei.” Estudo bíblico das
seis da manhã até o meiodia. Após isso, inclinaramse, e adoraram o Senhor
com o rosto em terra. Que
lindo, não?
Uma proposta dessas
nos dias de hoje seria
impensável. Mas se o trabalho for uma celebração com
um nome da moda, aí somente um dia inteiro é pouco.
A questão é que não há
culto racional sem o entendimento da Palavra. Os
‘avivalistas’ de plantão trocam a bíblia por apostilas
preparadas especialmente
para direcionar as pessoas
para a conclusão que lhes
interessa. Seguem o exemplo das testemunhas de
Jeová. Alguém já viu um deles evangelizando com uma
bíblia em punho? Não, só
vão às ruas com exemplares
de ‘sentinela’ e ‘despertai’
ou, quando muito, com seus
livretos particulares.
Por isso Paulo fala em
‘sacrifício vivo’. Ou seja,
sacrifício da vontade da carne para fazer a vontade de
Deus. E isso requer dedicação à sua Palavra e não somente àquilo que dá prazer,
como por exemplo, ir para um
retiro. Requer decência e ordem. Compromisso e organização.
Pr Neto Curvina
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A Ponte Natural
Pr. Paulo Santos

N

este dezembro último minha amada
sogra visitou uma maravilha
natural da antigüidade em
Virginia´s Shenandoah
Valley. Ela foi conhecer a
Natural Bridge (Ponte Natural). Esta é uma ponte muito antiga e famosa. Mais
alta que as Cataratas do
Niágara, ela é uma das
Sete Maravilhas do Mundo.
A propriedade em que se
encontra foi comprada por
Thomas Jefferson, em
1774, do Rei George III.
Medindo cerca de 65
metros de altura e 20 de
largura, é uma maravilha de
tirar o fôlego (veja em
www.naturalbridgeva. com).
Diferentemente das outras
histórias de pontes usadas
até hoje, ela não foi
construída ou montada. A
Ponte Natural foi esculpida.
Não foi projetada para suportar grande tráfego. Na
verdade, não suporta qualquer movimento sobre si
que não seja o chacoalhar
das árvores agitadas pelo

vento. Não há carros nem
motos passando por baixo
também. Nem mesmo barcos ou botes. Há apenas uma
lagoa cercada por pedras e
vegetação
fechada.
Shenandoah Valley é um parque natural, no estado da
Virginia, nos Estados Unidos.
O que me chamou atenção para esta ponte foi o fato
de ser algo simplesmente
natural. A rocha é algo extremamente natural. Assim
como a floresta, a lagoa. O
lugar é mesmo encantador.
Contudo, a ponte foi esculpida para servir ao propósito daquele que a esculpiu.
Caros amigos pastores
e líderes, precisamos
aprender a ser pontes naturais. De uma rocha bruta
que éramos, mortos em
nossos delitos e pecados
(Ef. 2:1), Ele – o grande
escultor Jesus Cristo – nos
deu vida. De “sem propósito” passamos a “propósito
máximo” de Sua vontade (II
Pe 2:9-10). De rocha inanimada passamos à maravi-

SÉCULO 21
DR. SAMUEL F M COSTA
Actual Edições
(51) 3241-5050
www.chamada.com.br
Ao longo dos séculos, Satanás tem se
mostrado um tremendo galanteador. Seu
forte poder de sedução quer nos devorar. Chegamos ao século 21 e estamos
sendo seduzidos como nunca.
LOUVOR EM CRISE
PETER MASTERS
Editora Fiel
(12) 3936-2529
www.editorafiel.com.br
Este livro apresenta quatro princípios essenciais que Jesus estabeleceu para a
adoração, pelos quais devemos julgar
cada nova idéia, principalmente nestes
dias de revolução no louvor.
ESBOÇOS BÍBLICOS (2)
C H SPURGEON
Shedd Publicações
sheddpublicaçoes@uol.com.br
Quanto mais se lê e estuda Spurgeon,
tanto mais se enche de admiração por
este “pregador dos tempos”, notavelmente dotado. Ele foi um mestre da palavra
escrita e falada.

lha da graça de Deus. É de
tirar o fôlego. O grande propósito é o anunciar as maravilhas que pessoalmente
experimentamos. As maravilhas daquele que nos chamou das trevas da inanição
para pedras vivificadas da
construção de Deus.
Acredito que nenhuma
ponte é tão eficaz quanto
aquela que se apresenta
viva. Quero dizer, nenhum
evento, cruzada, palestra,
etc., tem o poder tão contundente quanto o testemunho de uma vida transformada. Sem as pontes naturais, as artificiais simplesmente não fazem o menor
sentido.
Quando
conectarmos o outro extremo, transpondo o vão, o que
será visto pelos “do outro
lado”? E quando chagarem
do lado de cá, quem os receberá? Haverá amor por
suas vidas? Haverá compromisso com as mudanças
deles? Haverá, ainda, confronto ao seus pecados?
Quem será o modelo? Tá
vendo... as pontes naturais
são indispensáveis, urgentes.
A Ponte Natural foi comprada
por
Thomas
Jefferson. Nós também fomos, mas por Jesus Cristo. A ponte natural não foi
criada para suportar peso
na superfície, embora o possa fazer firmemente. Nós
também não somos chamados a suportar o peso do
pecado do mundo sobre
nós, Cristo já fez isso. Por
intermédio da ponte esculpida, as belezas naturais de
cada lado da pedra foram
unidas, tornando o ambiente um verdadeiro espetáculo. Assim, Cristo desejou
tornar a verdade conhecida
por nosso intermédio, tornar
o espetáculo da cruz terrivelmente admirável na vida
dos ainda inanimados.
O testemunho da utilidade natural dos vivificados

Os Desafios
da Obra de Deus
D

deve estar presente na vida
do povo de Deus. Lembre:
pontes vivas são esculpidas a fim de servirem ao
propósito do escultor. A
cada sucesso desfrutado
como instrumento de Deus,
deve haver o testemunho
inspirador. Se a glória é
Dele, falemos para glorificáLo. Abra o espaço para o
testemunho na igreja.
Quando somos, de fato,
pontes naturais estamos
fazendo a Sua vontade.
Demos honra a Ele na igreja.
Quando minha sogra voltou ao Brasil trouxe consigo o alegre testemunho positivo do que seus olhos viram. Ela falou de algo maravilhoso que impactou sua
vida durante algumas horas. Que Deus nos abençoe
para que, como pontes naturais, o testemunho visto
em nós e ouvido por nossa
boca cause o impávido impacto que o exaltado escultor nos chamou a causar.
Amém e amém!
O Pr. Paulo Santos é bacharel 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

COMO ENTENDER A
PROFECIA BÍBLICA SOZINHO
Tim LaHaye
ABECAR
(11) 4790-1682
www.abecar.org
Se você sempre desejou ter um conhecimento claro da profecia bíblica e dos eventos atuais, mas não estava certo por onde
deveria começar, comece com este livro.
SERÁ QUE O CRENTE
PODE PERDER A SALVAÇÃO
Dr. Aníbal P Reis
Edições Cristãs
(14) 3322-3930
edicoescritas@uol.com.br
Neste livro o autor não cita teólogos.
Mesmo considerando que muitos teólogos são atalaias na defesa da verdade, Dr. Aníbal restringe-se a refletir nos
textos bíblicos.
CONFLITOS DA VIDA
DIVERSOS AUTORES
Editora Cristã Evangélica
(12) 3202-1700
www.editoracristaevangelica.com.br
Por que os conflitos da vida parecem aumentar a cada dia? O apóstolo Paulo daria a seguinte resposta: “Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis...”. (II
Tm 3:1-4).

eus não dá a seus servos desafios pequenos. Aquilo que Deus quer realizar em sua obra sempre será
maior que aqueles a quem Ele decidir usar. Foi assim com
Noé, que de uma hora para outra teve que se tornar um
engenheiro naval, além de um grande evangelista. Foi assim com Abraão, que já velho precisava crescer e multiplicar, não tendo mais recursos próprios.
Foi assim com Neemias. Sua história foi escrita por volta
do ano 425 a.C. Ele, juntamente com os judeus, era escravo, vivendo distante de sua terra natal. Após Deus ter iniciado o retorno dos judeus para a “terra prometida”, Neemias
recebeu a notícia de que sua cidade e nação estavam completamente destruídas (Ne 1.4).
Neste momento, sua vida mudou por completo, ele poderia ter simplesmente lamentado, chorado, justificado sua
incapacidade em fazer algo sobre o problema. Mas, ao contrário, ele jejuou e orou. E ninguém consegue ficar indiferente às necessidades e desafios, depois que ora. O capítulo 1
de Neemias nos traz em sua oração 4 marcas que nos ajudam a nos envolvermos com os desafios da obra de Deus.
1. RECONHECER CLARAMENTE AS NECESSIDADES.
Quando Hanani chegou de Jerusalém com notícias alarmantes e desanimadoras, Neemias ouviu atentamente o
que estava acontecendo. Isso fez toda a diferença.
Irmãos, quando Deus nos informa de algo à respeito de
sua obra, ou em nossa vida pessoal e familiar, temos que
buscar saber quais são os fatos reais. Satisfazer-nos com
informações superficiais podem não ajudar na solução dos
problemas. Estejam atentos às dificuldades que se apresentam na obra de Deus.
2. INQUIETAR-SE PESSOALMENTE COM AS NECESSIDADES. Neemias foi um passo além do reconhecimento do
problema. Ele não só ouviu as questões, como também
dialogou e se identificou com elas. Alguém disse que: “Não
aliviamos a carga a não ser que primeiro tenhamos sentido
a pressão em nossa própria alma. Não podemos ser usados por Deus para abençoar até que ele tenha aberto nossos olhos e nos feito ver as coisas como são”.
Neemias seria chamado para reconstruir os muros, mas
primeiro ele chorou por causa das ruínas. Quanto maiores
são as nossas responsabilidades, mas precisamos de tempo de meditação diante do Pai. Irmãos, ao tomarmos conhecimento de um problema, deixemos o Espírito Santo nos
inquietar, busquemos a Deus em oração e jejum como
Neemias fez.
3. ORAR DILIGENTEMENTE PELAS NECESSIDADES. No
verso 5 Neemias, antes de fazer qualquer coisa; constatar
com qualquer pessoa; fazer qualquer “ligação”; enviar qualquer e-mail; ele foi a Deus. Ele expressou sua devoção;
confessou sua parte no problema; reivindicou a promessa;
e levou sua petição e desejo diante de Deus (vv.6-11).
Irmãos, a oração é absolutamente essencial na vida de
um servo de Deus! Os desafios que se levantam diante de
nós não serão conquistados, enquanto não dedicarmos
tempo suficiente em oração. Reconheça as necessidades;
inquiete-se com elas; mas ore sem cessar, permitindo Deus
te orientar.
4. ESTEJA PARTICULARMENTE DISPONÍVEL PARA ATENDER À NECESSIDADE. No verso 11, Neemias ora para que
Deus o tornasse bem sucedido, e que tivesse compaixão
dele. Isto sugere sua voluntariedade em ser usado por Deus
para realizar a tarefa de reconstruir os muros.
Você já orou assim? Já pediu a Deus que o usasse com
sucesso na realização de Sua obra? Pessoalmente, tenho
muito temor e tremor de orar assim, mas ao mesmo tempo,
tenho entendido que sem esta oração, perco muito do meu
contato com a vontade e direção de Deus.
Irmãos, quando oramos pela obra de Deus, e nos dispomos em suas mãos, precisamos que Ele nos capacite, pois
os desafios são maiores do que nós, e sem Seu Poder
nunca conseguiremos realizar nossa tarefa.
Para mim a grande lição deste primeiro capítulo de
Neemias é que: OS DESAFIOS DA OBRA DE DEUS COMEÇAM COM SERVOS DISPONÍVEIS EM ORAÇÃO!
Ao encerrar, quero lembrar alguns benefícios da oração:
A oração... a) nos faz esperar; b) ilumina nossa visão; c)
acalma nosso coração; d) ativa nossa fé.
walacejuliare@yahoo.com.br
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Qual é o Nosso
Negócio?

Entrevista com a Missionária Deise
Deus. Um homem que venha
somar comigo.

Ângelo Manassés

é o nosso negócio” do teólogo Ebenézer Bittencourt. Poucos compreendem a diversidade, a
complexidade e o grande empreendimento
que é a Igreja de Jesus. Muitos se contentam em saber
que foram salvos.
Este agradável livro
nos ajuda a refletir e a descobrir
que pertencer a
Igreja é muito
mais do que isto.
Suas considerações nos auxiliam
a compreender a
verdadeira dimensão da nossa
missão. Nosso
negócio lida com
gente.
Nosso negócio é uma prova
de lealdade a Jesus. Nosso negócio envolve comunicação. Nosso
negócio é um desafio fascinante.
Nosso negócio tem
haver com o processo
artesanal de transformação
de vidas. E aí, qual é o nosso
negócio?
Publicado na Folha Gospel

A

lguém perguntou a um alto
executivo da CocaCola: “Qual é o negócio da sua empresa?”
Várias respostas poderiam ser dadas,
mas aquele homem respondeu:
“Nosso negócio
é saciar a sede
das pessoas”.
E
nós?
Qual é o nosso negócio?
Precisamos
saber em que
exatamente
estamos envolvidos.
Estamos felizes porque Jesus transformou nossas vidas e sabemos que Ele
nos chamou
para sermos
seus seguidores. Mas seguir
para onde? Qual
é o negócio de
Jesus? No que
devemos nos engajar? Será
que sabemos definir com clareza e objetividade o nosso
negócio? Estas perguntas
são respondidas no livro “Qual

O Celular x A Bíblia
E

u penso no que aconteceria se nós tratássemos da
nossa Bíblia como tratamos o celular?
Se nós a levássemos ela em nossos bolsos ou nossas
bolsas?
Se nós a folheássemos várias vezes por dia?
Se nós voltássemos para buscá-la onde nós a esquecemos?
Se nós usássemos a Bíblia para receber mensagens do texto?
Se nós a tratássemos como não pudéssemos viver sem ela?
Se nós as déssemos como presentes para crianças?
Se nós a usássemos quando viajássemos?
Se nós a usássemos numa emergência?
Isso é algo feito para fazer você pensar “Onde está a minha Bíblia?”
Ah, e mais uma coisa. Diferente do que o celular, não
temos que nos preocupar se a Bíblia vai ser cortada ou não,
porque Jesus já pagou a conta.
Isso faz você parar e pensar um pouco: “Onde estão as
minhas prioridades?”

Edgar: Qual o seu sonho?
Deise: Os meus sonhos:
casar e ter uma família. Abrir
uma escola infantil cristã em
Portugal e ajudar a fundar
mais uma igreja lá

D

Pr. Edgar Rodrigues Donato e Deise
as de missionários. Com certeza outro exemplo que me
influenciou foi o dos cinco missionários mortos na tribo
Auca. História essa que ouvi
muitas vezes quando freqüentei os acampamentos
Palavra da Vida, pois lá havia
salas narrando cenas daquela experiência missionária.

eise Yalamov é uma
pessoa querida e faz
parte da nossa história de
Missões desde 1988. Fizemos parcerias com outras
igrejas e a enviamos ao campo português. Estamos na retaguarda do seu trabalho, através das orações e das nossas contribuições financeiras.
Há algum tempo, uma equipe
da nossa liderança foi visitála pessoalmente. A cada período que pode, Deise retorna
para trazer relatórios e compartilhar os frutos do trabalho.
Todos que têm um contato
mais particular com a Deise
a apreciam muito. Ela é uma
pessoa agradável e nos cativa facilmente. Ela sempre tem
idéias novas, nos intervalos
que passou aqui, sempre
marca a sua passagem nos
edificando. Hoje é uma rica
oportunidade de atualizar nossa comunhão e envolvimento.
Deise é uma missionária preciosa que o Senhor enviou ao
campo.

Edgar: São quase 20 anos
de Portugal, valeu a pena?
Deise: Fui pela primeira
vez em 1987. Voltei e passei
uns tempos no Brasil. Com
certeza valeu a pena. Aprendi
muito, Portugal foi e continua
a ser uma escola para mim.
Edgar: Qual a maior dificuldade da igreja portuguesa
de um modo geral?
Deise: Falta de paixão por
Cristo, pela Sua obra, uns pelos outros. Por isso a falta de
obreiros. Não há tempo para
Deus na lista de prioridades.
As pessoas não querem mais
que uma reunião semanal, e
que seja rápida.

Edgar Donato: Qual o missionário da história passada
ou atual que você mais admira e por quê?
Deise: Quando eu tinha
sete anos ouvi a história de
Amy Carmichael e decidi naquele dia ser missionária.
Sempre gostei de ler biografi-

Edgar: Como mulher, você
sofre algum preconceito de
grupos ou dos pastores aonde você ministra?
Deise: Já sofri, graças a
Deus as que vierem depois de
mim já vão colher o que eu e
a Isabel semeamos. Já tive-

Edgar: O que significa a
Igreja Batista Horto do Ypê
para você?
Deise: Tem sido uma base
firme. Sinto me segura, sabendo que vocês estão deste lado,
apoiando-me em todos os sentidos. Quando eu passei aqueles dias terríveis, que eu tinha
dificuldade de dormir, lembrava-me que vocês estavam a
orar por mim. E , quando sentia
algum ânimo, lembrava-me,
foram as orações de vocês.
Edgar: Quando chegar a
hora da sua aposentadoria,
você continuará em Portugal?
Voltará ao Brasil? Quais os
seus planos nesse sentido?
Deise: Eu penso em voltar
para o Brasil e morar perto de
alguma praia, continuar colaborando com uma igreja local.
Edgar: E se surgir um casamento?
Deise: Eu caso. Pensando
que se surgir será dentro do
padrão que tenho pedido a

A

s exigências da Lei
eram simples: amor a
Deus e ao próximo. Mas a religião sente-se perturbada
pela simplicidade da vida cristã prática. Em vez de perguntar como é que a lei de Deus
deveria ser observada, eles
perguntavam: “Como é que
vamos deixar de quebrá-la?”
A partir desta pergunta, todas
as formas de debates e
questionamentos teológicos,
doutrinários, foram enfim surgindo, um após o outro, finalizando nas determinações
legalísticas dos fariseus que
objetivavam evitar que a pessoa sequer se aproximasse
do ponto em que poderia quebrar a lei de Deus.
Estas leis foram feitas
pelo homem eram denominadas “Lei da Cerca”, a saber,
leis que circundavam a lei de
Deus, tentando evitar que o
devoto corresse o risco de
quebrá-la. Nunca perceberam
que se se apegassem ao
amor, teriam guardado toda a
lei, e mais ainda. Em vez disso, mergulharam em num
pantanal de preceitos sem fim

e sem sentido.
As “leis de cerca” procuravam circundar todas as áreas
da vida. Havia leis sobre como
a pessoa devia vestir-se, sobre o que podia comer ou beber, os lugares aonde podia ir
ou não, o que podia fazer, as
pessoas com quem se podia
relacionar, a obrigatoriedade
de lavar mãos, e outras centenas de pequenos rituais que
precisavam ser observados
quando a pessoa ia comer,
orar ou jejuar.
Até mesmo o israelita secular era constantemente
lembrado pelos fariseus
quanto aos preceitos da lei, e
sentia freqüentes beliscões
de consciência culpada por
não estar vivendo à altura dos
padrões de santidade que os
intérpretes legalistas haviam
declarado ser a verdade final.
Os fariseus não atinavam
para o fato da Bíblia dizer em
Romanos 10:4 que “o fim da
lei é Cristo, para justiça de
todo aquele que crê.”
O mal do sistema estava
no “deus grego” Eros. A guarda das regras pelos fariseus
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Edgar: Como poderíamos
participar mais da sua vida, de
maneira pessoal e de maneira coletiva?
Deise: Só quero motivar
cada um a ser fiel com o seu
compromisso missionário e
conversar com os seus filhos
sobre isso, para que a nova
geração ame missões. Podem tratar-me com naturalidade. Podem se aproximar mais
para conversar. Que o título de
“missionária” não seja uma
barreira. Podem tentar conhecer-me melhor.

Esta entrevista foi concedida ao pastor
Edgar R. Donato da Igreja Batista do Horto do Ypê.

seria aceitável por Deus; o nível de sua obediência à lei
seria indicação de onde ficavam na escada que galgavam
com tanto esforço humano no
objetivo de alcançar a Deus.
Entretanto, não obstante a
pretensa retidão dos objetivos, Deus não pode ser alcançado mediante os méritos próprios do homem, muito menos na observância de mandamentos, e pelo desempenho de rituais, mesmo porque
eles são extremamente falhos, exercidos por homens
falhos. Se tropeçassem num
só artigo da lei, todos os demais já estariam sendo
descumpridos, e somente
Jesus Cristo foi capaz de
cumprir cabalmente a lei e
satisfazer plenamente a Justiça de Deus, lá no Gólgota,
naquela horrenda cruz. Exatamente contra todo legalismo
da religião, que o Senhor Jesus Cristo proferiu suas palavras mais duras incomodando os líderes religiosos daquele tempo.
O Senhor Jesus Cristo convidou as pessoas a virem a Ele
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Edgar: Você vive de ofertas, doações que as igrejas
encaminham para o seu sustento. Se você fosse trazer um
estudo sobre a importância
desse assunto o que destacaria?
Deise: Eu gostei imensamente da frase destacada em
nossa conferência: “Missões:
EU QUERO ISSO”. Se você
quer missões, se você tem paixão por Cristo, você vai, dar,
não dá para resistir a um apelo, você vai dar, porque o seu
coração está nisso. Como diz
a Bíblia: ”Pois onde estiver o
seu tesouro, aí estará também
o seu coração.” Mt.6:21

“Lei da Cerca”

Bônus: A ligação nunca cai!
Enviado por: Stephen & Kelly Doolittle
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Yalamov
mos que falar com pastores e
uma vez com o presidente da
missão, mas eles reconheceram e mudaram. Ainda há
muito que mudar, mas eu não
brigo, só espero as oportunidades para agir.

Edgar: Fale sobre um dos
melhores momentos da sua
vida...
Deise: Foram alguns: Quando estive em Moçambique.
Quando meus pais foram a
Portugal. Quando eu recebi o
Décio e a Leila, o Pastor Moisés
e a Luzimar em minha casa.
Eu gosto muito de receber pessoas, especialmente da minha
igreja enviadora. Foram dias
maravilhosos.
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e, ao agir assim, atirou a luva
desafiadora no rosto da religião. Ele usou esta expressão
solene: Tomai sobre vós o meu
jugo...(v.29), frase que descrevia o juramento de fidelidade à
religião com todos os seus preceitos. O jugo de Jesus nos torna escravos voluntários, paradoxalmente livres. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
estava afirmando que ele próprio é a Nova Torah, a Nova Lei,
não uma lista de mandamentos e imposições legalistas,
mas uma Pessoa Viva; e diz
ainda mais: que a aceitação do
jugo de Cristo Jesus, propicianos descanso, pois Ele é a
nossa Canaã, Ele é a nossa
terra de deleite, prazeres e suprimentos eternos.
Cristo prometeu que ir a
Ele resultaria em recreação,
como um período de férias.
Que o Senhor Jesus nos conduza como Igreja a pastos
verdejantes, sombras frescas
e águas tranqüilas nestes últimos dias de tão grande tribulação, mas sem o fardo do
legalismo para os que seguem o Senhor Jesus.

