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As 10 Perguntas
Criacionistas Mais Freqüentes

Traduzindo a Palavra de
Deus para o povo Kaiwá

Jornal de Apoio completa 24 anos com esta edição. O primeiro número circulou
em abril de 1984. Leia no Editorial, página 2 mais informações
sobre sua história.

“Lâmpada para os meus pés é a
tua palavra...” (Salmo 119.105a)

Acampamento

P

ossuir a Palavra de Deus em
nossa própria língua é um
grande privilégio para nós, já que
muitos povos ainda não a possuem.
Cristiano e Eliane sentiram o desejo de trabalhar com a tradução da
Bíblia quando estudavam no seminário. No início de 2003 visitaram o
norte do Brasil, tendo já a intenção
de se prepararem para trabalhar
com a tradução da Bíblia para um
povo indígena naquela região.
Em maio de 2004 conheceram a
missionária Loraine Bridgeman, que
já trabalhava entre os indígenas
kaiwá do Mato Grosso do Sul desde
a década de 50, mas precisava se
aposentar por causa da idade avançada. Ela estava procurando alguém
que pudesse continuar seu trabalho
de tradução, e por isso foi até o curso de lingüística na missão ALEM,
em Brasília. Quando compartilhou
sobre o trabalho, o casal sentiu o
desejo de conhecer mais a respeito. Em julho do mesmo ano foram
para Dourados para conhecer o povo
kaiwá e o trabalho de tradução.
O povo kaiwá é um dos mais numerosos do Brasil. São mais de 30
mil pessoas, vivendo na região sul
do Mato Grosso do Sul. A Missão
Evangélica Caiuá já trabalha entre o
povo desde 1928, e o Novo Testamento na língua kaiwá foi publicado
em 1986. Em 2000 publicaram os livros de Salmos e Provérbios em um
único volume e em 2001 o livro de
Gênesis. E muitos outros livros foram
traduzidos. Mas ainda faltava um pouco menos de um terço do Velho Testamento para ser traduzido.
Em fevereiro de 2005 o casal
Cristiano e Eliane mudou-se para
Dourados. Estabeleceram-se num
pequeno apartamento bem na saída da cidade, perto da entrada da
aldeia. Iniciaram o aprendizado da
língua, visitando algumas pessoas
na aldeia, participando dos cultos
feitos na língua kaiwá.
Após a saída da missionária
Loraine, em agosto de 2005, eles
começaram a traduzir o Antigo Testamento. Descobriram que traduzir
é um trabalho muito árduo. Às vezes
leva bastante tempo para descobrir
a maneira mais natural de expressar o conteúdo de alguns versículos
na língua e são necessárias para
isso várias revisões.
Uma edição experimental dos 12
Profetas Menores deverá ser
lançada neste mês de abril,
disponibilizando assim ao povo
kaiwá mais uma porção da Palavra
de Deus em sua língua materna.
Cristiano e Eliane são membros
da Igreja Batista Bíblica de Jacareí –
SP, igreja que os enviou ao campo
missionário. Eles possuem 2 filhos:
Carolina (4 anos) e Fábio (2 anos),
conforme mostra a foto.
Contato: caixa postal 597 - CEP
79804-970 Dourados-MS
E-mail:
família_barros@wycliffe.org

N

o feriado de primeiro de
maio, dias 1 a 4, acontecerá no Acampamento Maanain,
município de São Sebastião do
Paraíso MG o Acampamento para
jovens e adultos sob o tema: “O
Impacto da Profecia”. Leia mais informações na página 3.

Primeiro Aniversário

O

O

trabalho missionário em
São Carlos SP liderado
pelo Pr. Fernando César Martins
acaba de completar o seu primeiro ano. Veja como está indo na
página 4.

22 Anos em Curitiba

debate sobre a origem da
vida sempre estará vivo em
cada geração. Os defensores das
teorias da evolução se perdem facilmente a cada comprovação
cientifica contra o evolucionismo.
Mas eles não desistem e buscam
novas teorias.
Por mais que os cientistas queiram excluir o Deus Criador, não

conseguem. A origem de todas as
coisas é um assunto “religioso” e
o evolucionismo, na verdade, não
passa de uma batalha dos ateus
contra os crentes.
A humanidade não criou o planeta Terra. O Universo exige um
Criador Inteligente. As pesquisas
do DNA revolucionaram a ciência.
O ser humano começa como uma
célula que vai se transformando
em um corpo composto de
trilhões de células de diferentes
tipos.

Projeto Goianésia Ordenação Pastoral

A

Igreja Batista Maranata
em Bairro Alto, Curitiba
PR liderada pelo Pr. João Batista
Luis acaba de completar 22 anos
desde sua organização. Como
ministério daquela igreja, floresce também o Colégio Batista
Maranata. Leia mais na página 4.

Enlace Matrimonial

O

Pr. Carlos Alberto Moraes,
editor deste periódico, acaba de realizar com muita alegria, o
casamento de sua segunda filha,
Talita. A cerimônia aconteceu na IBI
em Orlândia SP. Conheça o novo
casal, Talita e Daniel na página 5.

N

o dia 15 de março próximo passado, a Igreja
Batista Independente de Ribeirão Preto SP, sob
a liderança do Pr. Milton J. Nunes, realizou a ordenação
pastoral do irmão André L. Rivoiro.
Bacharel em Teologia, tendo estudado no Seminário
Batista Regular de São Paulo e no Seminário Batista
Ebenézer de Ribeirão Preto, André já estava envolvido
nos ministérios da IBI de Ribeirão Preto como pregador,
professor e diversas outras atividades ministeriais.
Para o Concílio Examinador compareceram os pastores: Alexandre José de Oliveira da IBI em Serrana SP,
Carlos Alberto do S. Bacoccina da IBR Jd. Tremembé em
São Paulo SP, Eurípedes Paiva de Morais da IBI em São
Simão SP, Luis Alberto Furtado da IBI em Ribeirão Preto
SP, Pr. James William Rose Diretor da BIMI – EUA, João
Henrique N. Alves Presidente da Rocha Eterna, José Ênio
Darini da IBI em Altinópolis SP, Júlio Cézar da Silva da IBI
em Guardinha MG, Mário D. Baio do Templo Batista de
Cajuru SP, Rômulo Weden Ribeiro do TBM de Goiânia
GO, Wagner de Barros da Segunda IBI em Ribeirão Preto SP e Milton J. Nunes pastor titular da IBI em Ribeirão
Preto SP que foi o Moderador do Concílio. Para secretário foi eleito o Pr. Mário D. Baio do TB Cajuru SP.
O candidato foi aprovado por unanimidade e a ordenação aconteceu no culto daquela mesma noite às
dezenove horas e trinta minutos. O pregador foi o Pr.
James W. Rose fundador da Igreja.

A

foto mostra o Pr Vanderley Borges com a sua
esposa Elda e os filhos Pedro, Lais e Esdras.
Eles já estão residindo em Goianésia GO desde janeiro de 2008 trabalhando na implantação da Igreja Batista Sião. Conheça mais sobre o Projeto Goianésia lendo a matéria toda na página 7 nesta edição.

A Caminho do
Ecumenismo Mundial
A

cada dia estamos lendo notícias na imprensa
mundial que mostram os passos firmes para
um ecumenismo total que levará ao estabelecimento
do governo do Anticristo assim que a Igreja de Cristo for
arrebatada. Vamos colocar aqui apenas tres destes fatos que nos colocam em estado de vigilância total.
Neste texto vamos apresentar apenas alguns lances
desta batalha ecumênica com relação ao islamismo, à
China e aos protestantes liberais. Há muito mais para
ser analisado com relação à formação da grande prostituta do Apocalipse que estará em acordo com o Anticristo
durante a Tribulação, mas acreditamos que esses tres
pontos já nos dão uma boa pista. Trata-se de notícias
veiculadas na imprensa mundial nos últimos dias.
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O DNA é um meio de transmitir
informações às células. Se a informação contida numa quantidade
de DNA do tamanho de uma cabeça de um alfinete fosse impressa,
seria necessária uma pilha de livros de altura igual a quinhentas
vezes a distância da terra à lua para
contê-la. Só Deus poderia ter feito
isso!
Na página 6 desta edição do
J.A. você vai encontrar as respostas para dez das mais freqüentes
perguntas criacionistas.
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“Jesus, a Alegria do Lar”.

E

ste foi o tema das conferências evangelísticas realizadas pela Igreja batista Independente de Ribeirão Preto SP nos dias 16
a 19 de março último. O pregador foi
o Pr. James W. Rose fundador da igreja e que atualmente trabalha como
Diretor da sua missão nos EUA.
Mais de oitenta convidados
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comparecerem aos cultos, sendo
que 51 deles eram visitantes de primeira vez. O Senhor estendeu a Sua
maravilhosa Graça sobre 14 destes
visitantes que foram salvos por Jesus Cristo em decisão pública de
fé. Também grande parte dos membros da própria igreja renovou seus
compromissos com o senhor aten-

Vinte e Quatro Anos!
N

este mês de abril de 2008
o Jornal de Apoio entra no
seu vigésimo quarto ano de circulação ininterrupta. Em abril de 1984
publicávamos a primeira edição
impressa em linotipo e clichê. A
partir da edição número 20 entramos na era do tablóide em off set. A
edição 106 foi a primeira no formato germânico. As quatro cores pintaram apenas a partir do número
137 em comemoração ao vigésimo
aniversário do jornal.
São 185 edições com mais de
1480 páginas. Boa parte da história dos grupos batistas fundamentalistas foram registradas nestes
seis volumes encadernados. Muitos foram os colaboradores, tanto
escrevendo quanto apoiando financeiramente e em oração. Os nossos articulistas e colunistas atuais
são elogiados constantemente pelos mais exigentes leitores.
Manter a publicação de um órgão de imprensa sem fins lucrati-

vos e sem nenhum subsídio é um
desafio de fé. Muitas vezes temos
sido tentados a desistir. Mas decidimos agüentar um pouco mais e
o tempo vai passando.
No momento em que vocês estão recebendo esta edição nós
estamos orando e planejando uma
forma de revitalizarmos a publicação do Jornal de Apoio. A falta de
recursos é grande e nós precisamos ampliar o número de igrejas
participantes nas contribuições.
Para tanto, solicitamos a todos os
nossos leitores que nos ajudem
nas orações.
Estaremos enviando uma proposta de apoio para todas as igrejas e pastores que temos em
nosso cadastro e que não estão
ainda nos apoiando. Se você conhece um pastor que é seu amigo e ainda não colabora com o
Jornal de Apoio, dê uma força.
Fale com ele e incentive-o a nos
apoiar.

Atualmente o jornal está sendo
publicado pela Missão Batista
Fundamentalista, antiga FARMA Fundação do Amor Revolucionário
e Ministérios de Apoio. Passamos
por uma fase de reformas estatuárias para adequações à nova fase.
Queremos agradecer de coração o apoio de todos os pastores e
igrejas que através dos anos têm
se mantido fiéis como colaboradores desse ministério. Os pacotes
recebidos a cada edição possibilitam a continuidade. Vocês estão
contribuindo para que nós tenhamos uma identidade como batistas fundamentalistas.
Nesta edição trabalhamos um
pouco o visual do jornal. Uma pequena mudança na diagramação
para que não se torne cansativo.
Estaremos dando um destaque em
matérias de cada página.
Queremos que saibam que as
suas sugestões e colaborações
serão bem vindas!

dendo aos apelos das mensagens.
Aproveitando-se da presença da Sra.
Nancy Rose, esposa do pastor James, a
IBI fez uma homenagem ao casal fundador da mesma denominando o edifício
educacional onde funciona a Escola Batista Independente – do maternal à oitava
série e o Seminário Batista Ebenézer com
o nome: Edifício Dr. James & Nancy Rose.

“Se eu pudesse controlar a literatura consumida pela
família, garantiria o bem-estar da igreja e do estado”
(Francis Bacon).
“Não tenho medo de repetir em demasia os louvores a Deus;
todo o perigo está em expressá-los insuficientemente”
(Mathew Henry).
“Você não receberá permissão para escapar furtivamente para
o céu na companhia de Cristo sem um conflito e uma cruz”
(Samuel Rutherford).
“Nenhum monarca oriental já reinou com tanta tirania sobre
seus súditos amedrontados como as coisas materiais, visíveis,
audíveis e tangíveis que reinam sobre a humanidade”
(A W Tozer).
“Tudo o que alguém ganha com a falsidade é não
receber crédito quando fala a verdade”
(Aristóteles).
“Para o crente a morte é o prenúncio da vida.
Morre para que viva eternamente”
(A.D.).

“Tenho mais medo do que está dentro de mim
do que daquilo que vem de fora”
(Martinho Lutero).
“A recompensa do pecado é mais pecado, e a recompensa da
obediência é o poder para obedecer novamente.”
(David Shepherd).

RENDA DO BRASILEIRO
Uma pesquisa realizada pelo Datafolha revelou que a renda do povo brasileiro anda mesmo
desnivelada, apesar da melhoria das classes “C”
e “D” durante o governo Lula. Apenas 6% dos brasileiros ganham entre 10 e 20 salários mínimos
por mês e 2% recebem entre 20 e 50 salários mínimos. O maior percentual de pessoas (35%) sobrevive com renda familiar de até dois salários
mínimos. Outros 24%, com rendimentos familiares entre dois e três mínimos.

FILHOS DO DIVÓRCIO
Cerca de um terço dos jovens de 16 a 25 anos
no país são filhos de pais separados. Segundo
uma pesquisa Datafolha, 34% dos meninos e
30% das meninas já viram seus pais separados.
Consideradas todas as faixas etárias, o percentual
cai para 24%. A pesquisa mostrou que 25% dos
casais com renda familiar mensal de menos de
dez salários mínimos já passaram pelo divórcio;
20% ganham entre 10 a 20 salários; 16% têm rendimento superior a 20 mínimos.

Ponto de Vista

Pr. Rômulo Weden Ribeiro

A Nossa Queixa Maior
B

asta olhar ao redor e não
faltarão razões para reclamações. O mundo globalizado
espalha tecnologia com a mesma
rapidez que espalha o seu lixo,
contaminando todas as nações ao
mesmo tempo. O Brasil é o país
da corrupção onde hospitais estão falidos, médicos em greves,
brasileiros morrendo à míngua
enquanto políticos desonestos
desviam verbas da área social
para os seus bolsos. Não há segurança fora e nem dentro de casa
e a mentira está atropelando a verdade nas ruas. “Salva-nos, SENHOR, porque faltam os homens
bons; porque são poucos os fiéis
entre os filhos dos homens” (Salmo 12:1).

Como se já não bastassem os
problemas sociais, encontramos
dificuldades no lar e na igreja também porque o mundanismo se espalha como erva daninha e penetra pelas fissuras expostas dos
nossos corações. O relacionamento humano se torna difícil e ao invés de comunhão, as famílias e as
igrejas se separam. Cônjuges reclamam de cônjuges, filhos reclamam de seus pais, pais reclamam
de seus filhos e irmãos reclamam
de irmãos. Por quê? “Porque todos
pecaram e destituídos estão da
glória de Deus” (Romanos 3:23).
Não há esperança para este
mundo. Ao contrário, o mundo irá
de mal a pior de acordo com a Palavra de Deus: “Sabe, porém, isto:

que nos últimos dias sobrevirão
tempos trabalhosos” (II Timóteo
3:1). Porém, há esperança para os
verdadeiros salvos que são habitados pelo Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo nos leva a tirar os
olhos dos pecados alheios (cônjuge, filho, pai ou irmão) e a olhar
para as nossas próprias falhas em
busca de transformação. Aliás, o
ser humano jamais será feliz enquanto não reconhecer os seus
próprios erros e mudar as suas
atitudes para com Deus e para com
o próximo. O nosso pecado, e não
o pecado de outros, deve ser a nossa maior queixa: “De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados”
(Lamentações 3:39).

“Satanás está mais ansioso em nos impedir
de ficar de joelhos do que em nos fazer cair”
(Ivor Pawell).
“Aquele que não se contenta com pouco
nunca ficará satisfeito com muito”
(Thomas Brooks).

“LEI DA CERCA”
“Muito oportuna a publicação do artigo ‘Lei da Cerca’ na edição 184
do JA. O que mais tem prejudicado o movimento fundamentalista em
nossos dias são as modernas ‘Leis das Cercas’ que alguns líderes
estão criando ao invés de pregar a Palavra de Deus. Seria bom que
fosse publicado um novo artigo fazendo a devida aplicação para nossos dias”. (REC – São Paulo SP).
IGREJA ROMANA
“Muito interessante a matéria escrita pelo ex-padre Barbosa Neto
na edição 183 do J.A. tratando da questão do desprezo que o romanismo
tem para com os seus ministros. Não bastasse o desumano dogma
do celibato que impede os seus ministros de constituírem família,
ainda vemos este abandono aos que a ela se submetem” (MJSF –
Manaus AM).
NOTÍCIAS
“Quero agradecer o esforço feito pela equipe do J.A. no que diz
respeito à publicação das noticias na coluna ‘Aconteceu, Acontece,
Acontecerá’, pois a cada mês eu consigo dar um passeio pelo nosso
Brasil lendo o que está acontecendo em diversos lugares. Não deixem
de publicar noticias das igrejas” (MSS – Mossoró RN).
ISRAEL
“Gosto de matérias relacionadas com Israel e gostaria de ver em
cada edição do J.A. algum texto sobre esse tema sempre atual” (MAS
– Porto Alegre RS).
PONTES
“Tenho lido todos os textos sobre as ‘Pontes’ escritas pelo Pr Paulo
Santos e quero sugerir a ele que publique um livreto com esses artigos. Ajudará igrejas e pastores” (PCD – Fortaleza CE).

EXPEDIENTE

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

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

EDITOR: PR. CARLOS ALBERTO MORAES - MTb 35.664
Assistente de Redação: PR. RÔMULO WEDEN RIBEIRO
Digitação: LETICIA FERNANDES
Expedição: AGNES AYRES F. MORAES
Impressão: M&C2 GRÁFICA E EDITORA
Contatos: e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br

COMPROMISSO
Este períodico é BATISTA
em governo e doutrina;
é INDEPENDENTE
em operação;
é FUNDAMENTALISTA
em posição e
SEPARADO
por convicção.

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

Acampamento

N

os dias 01 a 04 de maio de
2008 acontecerá no Acampamento Maanain, município de São Sebastião do Paraíso MG um acampamento profético sob o tema “O Impacto
da Profecia”. Os preletores, Pr Márcio
Barroso e Pr Carlos A. Moraes abordarão temas ligados ao Arrebatamento
da Igreja, o Milênio, a Tribulação, Novos Céus, entre outros. As inscrições

estão abertas para igrejas daquela região ao custo de R$ 40,00 por pessoa.
O evento está sendo organizado
pela Primeira Igreja Batista de São
Sebastião do Paraíso MG sob a liderança do Pr Jader Neto. O Maanain
fica na rodovia que liga Altinópolis a
São Sebastião do Paraíso MG, cerca
de 5 km após a divisa, à margem
esquerda da rodovia, sentido

Altinópolis, Paraíso. O acampamento dará ênfase aos jovens, mas
está aberto para todos os interessados de todas as idades e de
ambos os sexos. Não haverá programação para crianças. Maiores
informações com o Pr Jader, e-mail:
jadermercia@ibest.com.br ou
jaderemercia@hotmail.com, telefone (35)3531-3060.
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A Figura das Pontes
A

Oposição na
Obra de Deus
O que esperamos quando servimos ao Senhor?
uando a vontade de Deus está sendo cumprida é de se esperar oposição. Nenhum servo de Deus está isento de críticas e
oposição. As marcas da morte estão sempre na vida daquelas pessoas que Deus mais usa.
Quando servimos ao Senhor sofremos danos de todos os lados,
mas nunca nos sentimos frustrados; ficamos perplexos, mas nunca
desamparados. Somos perseguidos, mas nunca enfrentamos sozinhos a perseguição; podemos ser derrubados; mas nunca
nocauteados. Esta foi a experiência de Paulo, Pedro, João, Davi, Moisés,
Abraão, Noé, e também de Neemias.
Neemias tinha o desafio de reerguer os muros de Jerusalém, derrubados há anos. Após muita oração e planejamento ele iniciou a obra,
porém, logo começou a surgir oposição. Esta motivada por ciúmes e
inveja (Ne 2.10); e também movida por desprezo e calúnias (2.19).
Mas, a razão principal à oposição foi o progresso da obra na reconstrução dos muros (4.1-3).
Alguém disse que: “As pessoas que vêem a vida de um ponto de
vista humano têm problemas com projetos que exigem passos gigantescos de fé”. Servir ao Senhor atrai oposição, foi isso que aconteceu
com Neemias. Sambalate e Tobias furiosos com a ousadia de Neemias
passaram a persegui-lo. Com isto, vamos verificar as estratégias que
o servo do Senhor usou para combater a oposição.
1. ORAÇÃO. A melhor reação à oposição é a oração (4.4-5). Neemias
fez duas coisas importantes em resposta às críticas e oposição: orou
e persistiu. Ele primeiro falou com Deus sobre as críticas, e a respeito
de seus opositores. Charles Swindoll disse que “não há sucesso maior
que colocar-se de joelhos em oração. O santo que avança de joelhos
nunca precisa recuar porque a oração oferece um escudo invisível”.
O que você faz quando a oposição aparece? Quando uma crítica lhe
é dirigida? Logo ataca de volta? Neemias, dobrou seus joelhos e orou.
Precisamos nos apropriar de Romanos 8.31, ou ainda de Romanos
12.9-21 (leia em sua Bíblia).
2. CONFIANÇA. A oposição provoca desânimo, mas a reação é confiar em Deus (4.13-23). A oposição externa atingiu o coração dos trabalhadores que reconstruíam os muros. “Quando as coisas não vão bem,
correm o risco de piorar”. Como diz o ditado: “Miséria pouca é bobagem”. O desânimo do povo era cada vez maior: à princípio havia sarcasmo; depois zombaria que levou à oposição; então as críticas aumentaram; e por fim a conspiração. O resultado Foi o desânimo.
A origem do desânimo estava na insistência de pessoas próximas
(v.12); sua causa foi devido à perda de forças, de visão, de confiança
(v.10). Charles Spurgeon disse que “antes de qualquer grande realização, alguma depressão é muito comum...”.
O combate a este desânimo aconteceu quando Neemias arregaçou as mangas e motivou o povo, por meio, de uma ação confiante na
presença de Deus (v.13). Ele reuniu o povo em torno da mesma meta;
voltou a atenção deles para o Senhor; encorajou-os a manter o equilíbrio em seus pensamentos e atos; determinou um ponto de reunião;
formou um “ministério” a serviço de outros. Você é alguém que desanima logo, diante de dificuldades? Alguém que enfraquece ante a intensidade da luta? Lembre-se de 2 Coríntios 4.7-12, onde Paulo fala das
dificuldades do ministério, mas enfatiza a confiança e ânimo em Deus.
(leia em sua Bíblia).
3. PERSEVERANÇA. Uma boa resposta à oposição é permanecer
na tarefa (4.6). Enquanto eles oravam, não pararam de trabalhar. Essa
estratégia de Neemias em orar e trabalhar nos faz quebrar um
paradigma de que: “quando oramos não podemos fazer mais nada”. É
verdade que haverá momentos que oraremos e somente esperaremos (Neemias passou por isso), mas, em todas as vezes que oramos, podemos nos dispor à realização de algo.
A oração, confiança e perseverança promoveram uma ação perspicaz (vv.7-8), onde guardas foram colocados contra os opositores, e dia
e de noite.
Queridos, tendemos a parar a tarefa quando acontece uma oposição. É comum vermos a igreja interrompendo seus projetos, quando
oposições ocorrem. Infelizmente os projetos missionários são diminuídos; o convite a um novo pastor, engavetado; o início de um novo
ponto de pregação, esquecido; o avanço de um determinado ministério, atrasado. Convido a todos, para olharmos o exemplo de Neemias,
que diante de uma grande oposição realizou a obra do Senhor, com
grande excelência. Ele não fez somente que dava para o gasto, mas
fez o melhor.
Ao concluir, quero deixar alguns lembretes: a) é impossível servir
ao Senhor sem se defrontar com oposição; b) é essencial enfrentar a
oposição com oração; c) a oração não basta quando a oposição aumenta, é preciso lidar contra ela com firmeza.
Os desafios da obra de Deus atraem oposição aos seus servos,
porém, os recursos dos céus somados à sabedoria extraída da Palavra nos darão a vitória, para glória de Deus, nosso Pai.

Q

walacejuliare@yahoo.com.br

metáfora das pontes bem
pode ser aplicada para qualquer instituição humana. Seja família, política, religião ou nação. Líderes políticos poderiam concla-mar
aos cabos eleitorais que se transformassem em verdadeiras pontes
entre o candidato e o povo. O pai
poderia pedir à mãe que fosse sua
ponte entre ele e a filha em idade de
novas compreensões da vida. Um
líder religioso pode enviar missionários a uma terra distante, na intenção de novas conversões em seu
nome ou do grupo que dirige. Certa
vez o presidente Bill Clinton pediu
que sua coligação fosse uma ponte
viva rumo ao novo milênio. Sem dúvida uma ponte é uma figura fantástica. Bem por isso a escolhi para falar aos nobres irmãos e irmãs.
A figura da ponte também faz uma
figura maravilhosa do acesso comprado pelo sangue do nosso Senhor
Jesus ao céu. A visão da escada de
Jacó bem poderia ter sido a ponte
de Jacó! Que maravilha Deus nos
fez. Enviar Seu Filho para prepararnos a ponte de acesso a Ele, seu
próprio corpo e sangue.
Contudo, as pontes são alvo certo de inimigos. Se alguém quiser ilhar
um povo, tornando difícil o acesso ao
outro extremo, é só explodir a conexão. Quantas vezes já vimos isso nos
filmes na TV? Dessa forma, entendemos que a ponte tem um valor incalculável, em caso de guerra.
Também, as pontes têm o poder
de evocar sentimentos todo especiais. Imagine o friozinho que dá na
barriga ao cruzar a Ponte Rio – Niterói,
vendo os bilhões de metros cúbicos
de água bem abaixo dos pneus do

carro? E aquelas pontes usadas para
salto de Bungee Jumping, onde alguns “malucos” têm a incrível coragem de se lançar, ou melhor despencar, lá pra baixo! E o fim de tarde, com
o pôr do sol sob uma ponte, refletindo os últimos raios de sol na água...
é de fazer um casal suspirar!
Ainda, há a utilidade social inegável das pontes. Que seria do mundo sem sua cooperação ativa? Há
filmes falando especificamente sobre elas, quando não poucos as
usam para cenas de ação.
Uma grande peculiaridade das
pontes é a capacidade de extrair uma
resposta daqueles que as observam,
como vimos acima. Porém, após meditar um pouco sobre estas imensas
engenharias de sonhos, devemos
chegar a uma conclusão: as pontes,
sejam as mais simples que forem,
se não conectarem as pessoas simplesmente não têm o menor sentido.
Imaginemos agora que Deus nos
vê como pontes. Fomos planejados e
criados para fazer a única coisa que dá
sentido para a nossa existência:
conectar. Para que mais servem as pontes? A palavra conectar, especificamente em nosso caso, diz respeito a conectar
Deus - Seu evangelho - ao perdido. Onde
as pontes serão implantadas não é
importante. Deus o sabe. Mas, uma vez
inaugurada, ela deve servir ao seu propósito mais nobre, a conexão.
Dia desses, no estacionamento
da igreja, uma moça entrou e perguntou com quem deveria falar para
retirar uma cesta básica. Apresentou a carta de encaminhamento da
USF (Posto de Saúde) que a igreja
oferece ajuda. Após receber a resposta para sua necessidade, foi

indagada com a seguinte pergunta:
“posso tomar dez minutos do seu
tempo?” Foi o suficiente para que
aquela jovem senhora conhecesse
o plano de Deus para sua salvação
e o desejasse, arrependida. Contudo, uma declaração feita por ela é
de deixar atônito: “nunca ninguém
havia me contado que Jesus é Deus,
da Sua morte pelos meus pecados
e o presente da vida eterna”.
Penso, onde estão as pontes benditas do Senhor? Onde está a capacidade natural de causar impacto?
Será que estas pontes têm sido dinamitadas demais, ou só têm servido para cenário de filme de ação? Se
negamos a razão única da nossa existência, após tomarmos parte da salvação em Cristo, para que servimos?
“Mas vós sois a geração eleita, o
sacerdócio real, a nação santa, o
povo adquirido, para que anuncieis
as virtudes daquele que vos chamou
das trevas para a sua maravilhosa
luz” (I Pedro 2:9).
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

Quando a Lentilha
Azeda a Vida!
(Gênesis 25:24-34)

A

lentilha é uma planta alimentar de grande valor nutritivo. Tem sua origem nos países
da Ásia. É um pequeno arbusto de
30 centímetros de altura com flores pequenas, brancas ou azuis pálido. Seu fruto é um legume rico em
proteína e amido. É muito difícil
pensar em lentilhas sem pensar
em Esaú.
Esaú (ruivo, revestido de pêlos),
conhecido também por Edom (vermelho), devido ao guisado de lentilhas de cor avermelhada (Gn
25:30). Ele era o primogênito de
Isaac (o filho da promessa), perito
em caça (v 27), era um homem do
momento, valorizava o agora, impaciente e precipitado, pôs tudo a
perder por um pouco de lentilhas.
Esaú foi profano, como muitos
hoje, que trocam um culto por um
jogo, um passeio e até por uma novela, Esaú trocou a benção por um
prato de lentilhas. Foi leviano, como

muitos que também vivem por vista
e não por fé (II cor. 5:7), perdendo
desta forma, promessas preciosas.
Esaú foi incrédulo, tão facilmente entregou a benção de primogenitura comprometendo todo o seu
futuro (Gn 25:33-34). Por um pouco de guisado de lentilhas, Esaú
vendeu seu direito de: ser o chefe
sobre a casa de seu pai, o direito
de ser aquele descendente pelo
qual viria o Salvador, o direito de
ser o pai de uma grande nação.
Será que você se identifica com
Esaú? Há oportunidades únicas
em nossa vida, não troque o verdadeiro pelo ilusório, o espiritual pelo
carnal, o permanente pelo provisório “cujo fim é a perdição, cujo Deus
é o ventre e cuja glória é a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas”. (Fl. 3:19).
Não deixe que a lentilha azede
a sua vida. Não vale a pena (Hb
12:16-17).

* Guaianaí Martins

* A autora é membro da
PIB Regular da Vila Teixeira
Campinas SP
Esposa do Pr. Luciano Martins
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POSSE
No dia primeiro de março último aconteceu o culto de
posse do Pr Cleuson Silvério Rodrigues na Igreja Batista
Regular em São Simão SP.
FAMÍLIA
A Igreja Batista Boa Novas em Sales Oliveira SP, sob a
liderança do Pr Márcio B.S. Trindade está realizando uma
série de conferências para a família nos dias 4 a 6 de abril.
O preletor é o Pr Jaiderson E Marçal do Instituto Bíblico
Maranata em Marilândia do Sul PR. O tema das conferências é “A família na Perspectiva de Deus”. Contatos (16) 38523561.
BÊNÇÃOS
O trabalho de implantação da Igreja Bíblica Nova Aliança
em Tres Lagoas – MS, pelo Pr Rúbens Martins e família
continua repleto de bênçãos. A EBD iniciada em janeiro deste ano conta com boa freqüência em tres classes. Os cultos
são realizados em um salão nos fundos da casa do pastor.
Eles já compraram um terreno de mil metros quadrados
(20x50) e agora é batalhar para a construção.
MOÇAMBIQUE

Primeiro Aniversário
O

trabalho do missionário Fernando César Martins
em São Carlos SP, Templo Batista Boas Novas acaba de comemorar o primeiro aniversário. O culto comemorativo foi realizado no dia 16 de fevereiro último e o pregador foi
o Pr José Mauro Teles, da Igreja Batista Independente em
São Joaquim da Barra SP, igreja de origem do Pr Fernando.
Atualmente o trabalho tem uma freqüência média de 25 pessoas. Contatos pelo e-mail: prfernando20@hotmail.com.

PROMESSA DE FÉ
Durante o mês de março, a Igreja Batista do Calvário que
está sendo implantada em Batatais pelo missionário Almir
Nunes, realizou sua conferência missionária para Promessa
de Fé. Está erguendo os olhos para os campos missionários.
Durante todo o mês os cultos de domingo têm dado ênfase
em missões. Nos tres últimos domingos pregaram os pastores: Dia 16 Pr Edivânio, dia 23 Pr Roberto C. Brito e dia 30 Pr
Carlos A. Moraes.
REUNIÃO DE PASTORES
No dia 8 de março último aconteceu a reunião de pastores e obreiros da região Nordeste do Estado de São Paulo.
A recepção foi da Igreja Batista Independente de Franca
sob a liderança do Pr Paulo Castelan e os pregadores foram os pastores José Mauro Tales e Mauro Régis da Silva.
A próxima reunião ficou marcada para o dia 3 de maio na
Igreja Batista Bíblica de Barretos sob a liderança do Pr
João Vasconcelos.
EVENTOS DA IBI DE FRANCA
O Recanto ARETÉ, ministério da Igreja batista Independente de Franca SP realizou um maravilhoso Encontro de
Casais com o tema: “Promessa é Dívida” dias 21 e 22 de
março. O evento com 20 casais de diversas igrejas da região e deverá se repetir a cada ano começando no feriado
da sexta-feira “santa” até o sábado. O culto dos jovens de
Franca do primeiro sábado de abril aconteceu com a presença do Pr. Daniel Moore dos USA. O culto acontece paralelo à conferência missionária anual da igreja.
DIVULGANDO O PROJETO
O missionário Ruy Lopes Messias que está implantando igrejas em Rio Branco AC está em fase de divulgação do
seu projeto. Por um período de seis meses está residindo
em Ribeirão Preto e visitando igrejas tanto no estado de
São Paulo como em outros estados do Sul e Sudeste. Para
fazer contato com ele, utilize o telefone da Missão Rocha
Eterna e fale com Raquel, que é sua filha: (16) 3979-7867.
22 ANOS EM CURITIBA

O trabalho do Pr Odenilson de Sousa Figueiredo em
Maputo, Moçambique, já conta com cerca de 25 pessoas na
congregação do bairro Alto Mãe, centro da cidade. Recentemente 4 adolescentes aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. O pedido especial de oração do Pr Odenilson é pelos
casais que estão chegando aos cultos e recursos para a
compra de uma propriedade na área central de Maputo. A
foto mostra algumas pessoas que congregam. Contatos:
pr.adenilson@hotmail.com.
CRATO CE
O missionário José Barbosa de Sena Neto, trabalhando
na implantação da Igreja Batista Bíblica do Crato CE alugou
um imóvel para a realização dos cultos e em breve a locação de uma residência. Devemos orar pela saúde física do
Pr Barbosa que deverá passar por uma cirurgia de esôfago
de Barret, uma espécie de câncer benigno no mês de maio
em São Paulo. A necessidade agora é de equipamento de
som para o trabalho, incluindo microfones. Continua no ar
alcançando muitas vidas, o programa radiofônico “Uma hora
com Deus” na Rádio Araripe do Crato.
MISSÕES
A Primeira Igreja Batista em São
Sebastião do Paraíso MG sob a liderança do Pr Jader Neto realizou
uma série de conferencias
missionárias nos dias 21 a 23 de
março. O preletor foi o Pr Sidnei
Lima da Igreja Batista Boa Vista em
Orlândia SP. A igreja apóia atualmente seis projetos missionários
e o alvo das conferências é aumentar o valor da Promessa de Fé
e incluir novos projetos.

A Igreja Batista Maranata em Bairro Alto, Curitiba PR
acaba de completar 22 anos de organização. A data foi comemorada através de uma série de palestras proferidas
pelo Professor Adauto Lourenço sobre criacionismo. Foram
oito palestras em tres dias com participação dos membros
da igreja e outras que atenderam ao convite e participaram.
A Igreja Batista Maranata foi iniciada em 1983 pelo missionário estadunidense Max Lanz. Em 1984 o Pr João Batista Luiz juntou-se ao missionário para ajudar e está até
hoje no pastorado da mesma contando com o apoio de dois
outros pastores: Wilson Oliveira e Marcelo Martins.
Em 1986 a igreja foi legalmente organizada. Em 1991
teve inicio o Colégio Batista Maranata que atualmente conta com mais de quinhentos alunos, desde educação infantil
até o ensino médio. Sendo uma escola confessional, o colégio tem como principio uma filosofia cristã de ensino e
realiza um culto por semana para os alunos. Para maiores
informações sobre o colégio, viste o site: www.colegio
batistamaranata.com.br. Para contatos com a igreja, telefone (41) 3367-2760.

Final Feliz
“... o teu povo é o meu povo, e o teu
Deus é o meu Deus”. Rute 1:16

Q

uando estamos lendo um romance, sempre torcemos para que o final seja feliz e que a mocinha
case com o rapaz bom. É muito triste quando no final as
coisas não acontecem como desejamos. A Bíblia é um
livro maravilhoso, pois mesmo depois de séculos continua atual, e também tem em seu conteúdo um pouco de
tudo. Tem ciência, curiosidades e também romances, lindas histórias de amor entre homens e mulheres que sentiram o cuidado de Deus em suas vidas.
Um livro da Bíblia muito especial é o livro de Rute.
Não sabemos ao certo quem foi o autor desta linda
historia, mas os acontecimentos ali relatados falam de
vidas e circunstancias que vivemos hoje, tragédias e alegrias, lutas e vitórias.
O final do livro de Rute é maravilhoso. Tem um final
feliz. A moabita zelosa por sua sogra, se casa com o bom
Boaz e desta união nasce uma linda criança, Obede que
seria a bisavó do rei Davi, de uma tragédia temos o nascimento de uma criança da linhagem de Davi e de Jesus.
Não é maravilhoso saber que as historias podem ter
finais felizes. Infelizmente vivemos um tempo de noticias
tristes, na maioria das historias os finais são trágicos,
vemos muitas lágrimas e sofrimento.
Qual seria então o segredo da historia de Rute, porque esta moça pobre e estrangeira pode viver um final
feliz, e muitos hoje amargam suas vidas?
Não será muito difícil entender quando paramos para
ler e entender um pouco da vida desta jovem. O começo
da história é muito triste, uma mãe depois de perder seu
marido, vê seus dois filhos morrerem e em pouco tempo
Noemi estava completamente desamparada, não tinha
marido e nem filhos para ajudá-la; só ficaram suas noras
que eram jovens e estrangeiras e não poderiam entender a dor de Noemi e muito menos voltar com ela para
Judéia onde os costumes eram tão diferentes.
Rute faz então uma escolha que a coloca nas mãos
de Deus, o único que pode escrever nossa historia. Esta
jovem nem era judia, nem conhecia muito bem as histórias de milagres do povo de Israel, mas escolheu entregar sua vida nas mãos de Deus, confiou em sua sogra
acolhendo seus conselhos.
Devemos então tomar a mesma decisão que esta jovem tomou, precisamos aprender a entregar nossas vidas nas mãos de Deus, e principalmente precisamos
obedecer e ouvir os conselhos que estão em sua Palavra.
Rute não foi preguiçosa, não ficou sentada em casa
esperando algo acontecer. Ela foi trabalhar nos campos,
colher com suas mãos o alimento para ela e para sua
sogra. Não descansou enquanto não viu sua sogra amparada.
Como estamos escrevendo nossas histórias? Temos
aprendido a obedecer aos mandamentos de Deus? Temos trabalhado em sua seára para colher os frutos preciosos, ou estamos sentados esperando algo acontecer?
Deixemos que Deus escreva a nossa história. Estejamos dispostos a trabalhar, sabendo que o Senhor sempre
escreve finais felizes para seus amados, pois já nos garantiu
um lugar no céu por toda a eternidade ao seu lado.
nancy@tekton.com.br - São Paulo-SP

Família Abdalla

E

m janeiro o Pr Omar Abdalla, missionário com
Asas de Socorro, teve oportunidade de atuar em
um projeto em Ipixuna AM. Na ocasião, deu treinamento
de evangelização para uma equipe e trabalhou como dentista.
O projeto evangelizou cerca de tres mil pessoas. Na mesma viagem, juntamente com Ester C Alves ministrou um FPL para 34 alunos na Igreja Batista Missionária em Manaus AM. A foto mostra o pastor
Omar com sua esposa Ruth e os filhos Daniel e Jônatas.

Viva a Graça!
E

xistem igrejas que traumatizam as pessoas, sufocam-nas com as suas manias e esquizofrenias. Por
incrível que pareça, alguém depois de libertado do domínio
dos seus pecados, acaba se tornando presa de uma estrutura eclesiástica que amordaça, impede de pensar e ao invés de um ensino libertador, acrescenta peso às costas do
sincero adorador.
Quais seriam algumas idiossincrasias modernas? Campanhas com certo número de dias para se obter cura, prosperidade e emprego. Algumas comunidades são exigentes
quanto à questão da alimentação, normatizam sobre a guarda de determinados dias e rituais. Outras padronizam o
estilo de roupas para homens, mulheres e até para os clérigos, estabelecem uma liturgia formal, não se pode sorrir,
bater palmas, o culto é muito mecânico, previsível. O brasileiro por natureza é alegre e descontraído. O cristão que deveria celebrar o seu Salvador fica amordaçado quanto à sua
alegria natural e espiritual. Proíbe-se instrumentos musicais, músicas contemporâneas (é verdade que existem canções pobres em teologia e com apelos sensoriais
afrontosos, contudo, existem poetas em nossa geração tão
bons quanto existiam no século XIX, época dos hinos do
Cantor Cristão). Deveríamos ter a visão de orquestra e não
simplesmente a visão miopiana – aliás, piano era instrumento inexistente nas páginas da Bíblia.
O tema da Graça fascina-me, arrebata-me, impulsioname porque a maneira como João retrata a entrada de Jesus
no cenário humano é magistral: E vimos a sua glória como a
glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este
ponto é indiscutível: Jesus não veio cheio de Leis e de verdade, Ele veio cheio de graça e de verdade. Os legalistas com
sua lista inflexível de “faça”, “não faça” matam o espírito de
alegria e espontaneidade daqueles que deseja desfrutar da
verdadeira liberdade.
É necessário distinguir dois tipos de legalistas. Primeiro;
conforme o livro de Gálatas, os judaizantes. Tais “cristãos”
acreditavam que não era suficiente crer em Jesus. Para eles,
os gentios deveriam guardar a Lei de Moisés, a circuncisão, o
sábado e outros costumes. Segundo; o legalismo tornou-se
sinônimo de farisaísmo. Pessoas muito rígidas,
controladoras, fiscalizadoras da vida cristã alheia. Querem
impor as suas preferências sobre as outras pessoas. Não
entendem que a Bíblia deixa áreas cinzentas, situações não
prescritas, não proibitivas, pois estão na esfera das opções.
Agostinho já dizia: “nas coisas essenciais, unidade, nas coisas secundárias, liberdade; em todas as coisas, amor”.
Os fariseus eram bairristas. Achavam que o mundo girava em torno deles. Consideravam-se superiores aos outros.
E como deram trabalho para o Mestre! Eram bonitos por
fora, mas sepultura por dentro, grande fachada, mente travada e vida emperrada.
Quando não aprofundamos no conhecimento da Palavra
e quando não temos discernimento, quando não somos conhecedores da época - nossa visão de mundo fica limitada, preconceituosa, unilateralista, estreita e ignorante. Conseqüentemente adquirimos mentalidade de gueto e não
poderemos servir a nossa própria geração como o fez Davi –
Atos 13.36.
A pregação da Graça não é autorização para uma vida de
“liberou geral”. Concordo plenamente com as palavras de
Élben César: “Ora a distância entre a graça divina e a libertinagem humana é imensurável... A graça de Deus parece
não ter sinônimo perfeito (nem definição plenamente
satisfatória). Mas os sinônimos da libertinagem são licenciosidade, dissolução, devassidão, depravação. Remover a maravilhosa graça do seu pedestal e colocá-la na mesma prateleira da libertinagem é uma violência que precisa ser denunciada em alto e bom som” – Ultimato, Julho-Agosto 2005, p. 24.
Entendo que uma igreja sadia tem disposição para mudanças. Precisamos ter coragem para não sacralizar formas e tradicionalismos. É necessário o discernimento para
não misturar essência (a nossa excelente Teologia) com as
metodologias. Jamais abriremos mão das verdades:
Inerrância e Inspiração das Escrituras, Nascimento Virginal,
Morte expiatória, Morte Substitutiva de Jesus, Salvação pela
Graça, o Novo Nascimento, etc...
O grande desafio da nossa época é alcançar o pecador.
Vivemos na era do “saber partilhado” e o pastor, como educador, necessita comunicar adequadamente a mensagem
de modo bíblico, criativo, interessante, respondendo às grandes indagações do século XXI.
A Igreja nasceu para causar impacto no mundo. O
formalismo e o tradicionalismo religioso encontram nas
igrejas evangélicas um solo fértil para germinarem. Não é
a toa que o Dr. Hendricks ao freqüentar um desses cultos
comentou: “O culto foi ótimo, se eu estivesse vivendo na
década de 60”.
edgardonato@terra.com.br - São Paulo - SP
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CULTO DE GRATIDÃO

ENLACE MATRIMONIAL

A Igreja Batista Adonai (Osasco – SP), liderada pelo Pr.
Fernando F. de Sousa, realizará um culto de gratidão a Deus
pela vida e pelo ministério do Pr. Joaquim Antonio de Oliveira no dia 19 de abril de 2008, às 20h.
O culto será uma expressão de gratidão pelos 70 anos
de idade (17/04) e pela aposentadoria após praticamente
30 anos de ministério do Pr. Joaquim.
O homenageado é natural de Vitória da Conquista – BA e foi
convertido na Igreja Batista Regular do Jardim Bonfiglioli (São
Paulo – SP), na época pastoreada pelo Pr. Alceu Olimpio
Ferreira. Após a conversão o Pr. Joaquim ingressou-se no curso Bíblico Geral, em agosto de 1969, do SEBARSP – Seminário Batista Regular de São Paulo no qual ele também se formou no curso Pastoral em 1975 e logo trabalhou na implantação da Igreja Batista Regular em Jardim São Jorge, igreja que
foi devidamente organizada em novembro de 1975.
Após a organização desta igreja, o Pr. Joaquim a
pastoreou até fim de 1983, quando deixou o campo paulista
para ser pastor auxiliar do Pr. Renato Volpi em Maceió-AL. O
ministério ali durou apenas um ano. Depois disso o Pr. Joaquim e sua família foram para Parauapebas no sul do Pará,
onde auxiliou uma congregação de uma Igreja Batista da
Convenção até o final de 1988, quando voltou para a Igreja
Batista Regular em Jardim São Jorge para auxiliar o Pr. José
Rodrigues de Oliveira.
Com a saída do Pr. José Rodrigues em 1992, o Pr. Joaquim assumiu o pastorado da igreja novamente. Porém,
apenas em março de 1996 passou a ter tempo integral no
ministério pastoral. Seu ministério em Jardim São Jorge
teve duração até setembro de 2007.
Neste primeiro semestre de 2008, ele passou a auxiliar
o ministério dos pastores Fernando, seu genro, e Daniel na
Igreja Batista Adonai. Esse servo de Deus tem sido exemplo
de simplicidade e fidelidade a Deus. Louvamos a Deus por
sua vida e ministério. Ele é casado, desde 21 de dezembro
de 1974, com Vera Lúcia com quem tem quatro filhos: Lucas,
Miriam, Patrícia e Tiago.

No dia 15 de março de 2008
o Pr Carlos Alberto Moraes e sua
esposa Agnes Ayres Fernandes
Moraes casaram a segunda das
três filhas, Talita. Em 1997 já
havia casado a filha primogênita,
Luciana Lílian que hoje está nos
EUA com seu esposo Benjamin.
Eles têm uma filha, Melissa. Estão se filiando a uma missão e
retornarão ao Brasil para trabalhar na implantação de igrejas.
Talita casou-se com Daniel
Faraco no civil, dia 13 e na igreja dia 15 de março. A cerimônia
foi realizada na Igreja Batista Independente de Orlândia SP
pelo próprio Pr Carlos que ali mesmo celebrou o casamento
da primeira filha. A família Moraes ainda é membro da IBI em
Orlândia liderada pelo Pr Paulo César Lopes. O casal Talita e
Daniel está residindo em Batatais SP e congrega na Igreja
Batista do Calvário que está sendo implantada pelo Pr Almir
Nunes, missionário da AMI.

PROJETO BOQUIM
Nestes dois meses de abril
e maio, o missionário Guaraci
Andrade de Jesus, da Primeira
Igreja Batista em Arembepe
Camaçari BA, liderada pelo
missionário Frank W Brim está
visitando igrejas no Estado de
São Paulo. Inicia dia 6 pela região metropolitana da Grande
São Paulo e vai até o final de
maio na região Nordeste do
Estado. Pr Guaraci está sendo
enviado por sua igreja através
da AMI para implantar uma igreja batista de posição fundamentalistas.

Contando com um grupo de dez alunos, teve início a turma
única do curso de complementação e adequação de currículo
do Seminário Batista Emaús em São Bernardo do Campo SP.
O objetivo do curso é fazer a complementação do Bacharelado com adequação do currículo para que os alunos possam
fazer a convalidação dos seus diplomas de acordo com exigências do MEC.
A convalidação está sendo feita por escolas que já conseguiram o devido credenciamento oficial. O curso do Emaús
que teve início no dia dez de março, terá outros módulos e
deverá terminar no início de 2009.
O primeiro módulo realizado no período de 10 a 15 de março
contou com a colaboração dos professores: Pr Carlos A. Moraes,
Joseph Arthur, Antonio M. Pupin e Paulo Henrique Tavares.
Para obter maiores informações use o e-mail:
sbemaus@gmail.com, ou o telefone (11) 4337-3100. A foto
mostra alguns dos professores e os alunos do curso.

BACHARELADO EM TEOLOGIA

XII Encontro de Mulheres
N

o dia 21 de abril acontece em Ribeirão Preto o XII Encontro de Mulheres
Batistas Fundamentalistas da Região Nordeste do Estado de São Paulo.
O evento está sendo coordenado pela Segunda Igreja Batista Independente sob a liderança do Pr Wagner Barros. O tema do encontro é “Favorecida entre as mulheres”, baseado em Lucas 1:28. A palestrante será a
irmã Stephanie Lunday de São Paulo, capital. A foto mostra a irmã Stephanie com seu
esposo, Pr Sean, fundador da igreja em Ribeirão, com os filhos, da esquerda para a direita: Stuart, Samuel e Seth.

O local do encontro será o Buffet
Center Festas na Rua Maracajú, 309/
313, Jardim Antártica com início às 8
horas e término às 16. O investimento
por pessoa será de R$25,00, incluindo
inscrição, café da manhã e almoço.
As vagas são limitadas e os contatos poderão ser feitos com Érica Barros (16) 3966-3669 e 9186-7776, e-mail
ericaffbarros@hotmail.com; Fernanda
Junqueira (16) 3622-1462, e-mail
fernandajunqueira63@hotmail.com e
Ivani Veríssimo (16) 3518-3878 e-mail
ivanipv@hotmail.com.

O Título de Teólogo

S

egundo noticia divulgada no jornal O Estado de São
Paulo, dia 18 de março de 2008, dois projetos de lei
em tramitação no Congresso estão causando polêmica
devido à facilidade com que conferem o título de teólogo a
líderes religioso. Para ser teólogo, bastaria “praticar vida
contemplativa” ou “realizar ação social na comunidade”.
O primeiro projeto de lei, do Senador Marcelo Crivella, bispo
licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, reconhece o não-diplomado
que há mais de cinco anos exerça efetivamente a “atividade de teólogo”.
O segundo projeto, de autoria do ex-deputado Victorio Galli, pastor da
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Assembléia de Deus, abre mais o leque: “Teólogo é o profissional que realiza liturgias, celebrações, cultos e ritos; dirige e
administra comunidades; forma pessoas segundo preceitos
religioso das diferentes tradições, orienta pessoas, realiza ação
social na comunidade, pesquisa a doutrina religiosa, transmite ensinamentos religioso, pratica vida, contemplativa e meditativa e preserva a tradição”.
Esse perfil abrange todos os padres, pastores, ministros, obreiros e
sacerdotes de todas as religiões. O número passaria de um milhão, pela
estimativa do Conselho Federal de Teólogos, com base em dados do IBGE.

As 10 Perguntas
Criacionistas Mais Freqüentes.

1

Com quem Caim se
casou?
Fácil! Caim se casou com
uma irmã ou com uma sobrinha! Veja em Gn. 5:4 que
Adão e Eva tiveram “filhos e
filhas...”! E muitos...! Note
que a genética não era tão
danosa e maléfica como
hoje que é cada vez pior. Além
do mais, não nos esqueçamos do mandamento de
Deus para o único casal: “...
frutificai e multiplicai-vos...”
(Gn. 1:28). Tal ordem só poderia ser obedecida com ca-

samentos dentro do primeiro núcleo familiar...
2 Quando os dinossauros foram criados?
Existem 3 tipos de
dinossauros: Marinhos, voadores e terrestres. No quinto
dia da criação (Gn 1:20-23)
foram criados os dois primeiros tipos. Veja que foram
criados os animais alados,
répteis marinhos e as grandes baleias (ou dragões,
monstros). No sexto dia, foram criados o restante dos
animais: todos os terrestres
foram criados, juntamente
com o homem!

sol, o que é uma abominação ao Senhor (Sofonias 1:5
e Atos 7:42), pois só Ele, e
não qualquer parte da criação, é o sustentador da vida!

3 Como pode ter havido
luz, se o sol foi criado no 4º
dia?
A luz foi criada no primeiro dia (Gn. 1:3), juntamente
com a sua fonte, localizada
e temporária, de modo a suprir iluminação para a terra,
até a criação do sol, no quarto dia de 24 horas. O homem
não precisa, então, cultuar o

5 Quando ocorreu a queda de Satanás?
Em algum momento entre “E viu Deus tudo quanto
tinha feito, e eis que era muito bom...” ( Gn. 1:31) e “Ora,
a serpente era a mais astuta...” ( Gn. 3:1)

ECUMENISMO
MICHAEL URBAN
Actual Edições
www.chamada.com.br
(51)3241-5050
Ecumenismo, o retorno a
Babel é uma avaliação do
ecumenismo à luz das profecias bíblicas. O autor mostra que
ele é bem mais que um movimento eclesiástico e de unidade pacifista.

SERÁ QUE TODAS AS
RELIGIÕES SÃO BOAS?
DR. ANÍBAL PEREIRA DOS REIS
Edições Cristãs
edicoescritas@uol.com.br
(14)3322-3930
A afirmação mais comum que se
ouve da boca do povo é esta:
“Todas as religiões são boas
porque o Deus de todas elas é o
mesmo”. Este livro mostra a
verdade sobre essa afirmação.
LEI DA LEPRA
G C WILLIS
Depósito de
Literatura Cristã
www.literaturacrista.com.br
Vale a pena a leitura deste livro onde o autor traça o paralelo entre a purificação do leproso israelita dos tempos bíblicos e o pecador.

VERDADE OU MENTIRA?
DIVERSOS AUTORES
Editora Cristã Evangélica
www.editoracristaevangelica.com.br
(12) 3202-1700
Revista com 16 lições para classes
de adolescentes na EBD. As lições
tratam de responder perguntas comuns do dia-a-dia com base nas Escrituras. Perguntas sobre o Diabo,
demônios, magia e tarô, entre outras.

4 Quando os anjos foram
criados?
Os anjos, incluindo
Lúcifer, foram criados no primeiro dia, pois todos os seres angelicais foram criados
justos e se rejubilaram ao
ver a criação. Em Ezequiel
28:15 aprendemos que
Lúcifer foi criado em um dia
(primeiro “yowm”) de 24 horas!

6 Como pode Adão dar
nome a todos os animais em
1 só dia?
Note que Adão não precisou dar nomes a TODOS os
animais criados, mas só
aos 3 tipos: “... gado, e às
aves... e a todo o animal do
campo...” ( Gn. 2:20). Tal tarefa seria muito fácil e divertida, ao ser executada por
uma mente brilhante e perfeita, sem a contaminação do
pecado, durando apenas
poucas horas do sexto dia,
antes da criação de Eva.
7 Se não havia morte,
como se alimentavam os
animais carnívoros?
NENHUM animal era carnívoro! Todos eram herbívoros ( Gn. 1:30).
8 Como a arca poderia
abrigar todos os animais
existentes no mundo?
A arca só precisava levar
os animais “... em que há
espírito de vida” (Gn. 6:17),
ou seja, os que respiravam.
Em Gn. 6:20 temos os 3 ti-

pos: “...aves ...animais... réptil...”. Considerando que o se
considera espécie hoje, são
raças do mesmo animal, (ex:
coiote, raposa, lobo, cão...) e
que 90 % dos animais são
menores que uma ovelha...
apenas 30.000 animais precisariam ir a bordo, o que
ocuparia apenas menos de
30 % do espaço da arca!
9 Por que os dinossauros foram extintos?
Por falta de comida no
mundo pós-diluviano, com
suas abundantes florestas
devastadas, e pelo clima glacial muito mais agressivo
aos répteis menos adaptáveis. Note, entretanto, que os
dinossauros ainda viveram
muitos anos, mesmo depois
do dilúvio, fato mais do que
óbvio pelos registros Bíblicos pós diluvianos, (Jó capítulos 40 e 41) e extra-bíblicos (arqueologia, relatos
pelo mundo), provando que
homens e dinossauros foram contemporâneos. Isso
é censurado pelos dogmas
evolucionistas porque desacredita toda a sua “santa”
coluna geológica.
10 Houve realmente uma
era glacial?
Sim. Durante o dilúvio e
anos após o mesmo, tudo
leva a crer que a Terra teve o
equilíbrio de temperatura
quebrado, com uma era glacial provocando 3 coisas: 1Um clima glacial de transição; 2- A existência de geleiras em áreas muito mais
extensas do que hoje; e 3O nível dos oceanos abaixo
do que é hoje possibilitando ligações de terra entre
continentes e conseqüente
facilidade do espalhamento
pelo mundo do homem e
animais sobreviventes do
dilúvio.
http://
www.baptistlink.com/
creationists/#criac.htm

“Deus Não Sabe
Cuidar-se de
Si Mesmo!”
A

insensibilidade ao pecado pela nação de Israel
tinha chegado a tal extremo nos dias do sacerdote
Eli, que seus próprios filhos agiam no sacerdócio sem
nenhuma reverência tratando com desprezo aos sacrifícios sagrados (1 Samuel 2:11-17) além de praticarem imoralidade com as mulheres que serviam à porta da tenda
da congregação (1 Samuel 2:22).
O convívio com tanta insensibilidade os levara a usar a
arca do Senhor como um talismã a fim de assegurar vitória a Israel. A união da insensibilidade com a
irresponsabilidade resultou na tomada da arca pelos
filisteus culminando também na morte dos filhos perversos e também de Eli, como havia sido profetizada pelo
homem de Deus (2:27) e confirmada na chamada de
Samuel (3:11-14).
A insensibilidade foi tão grande que embora a arca fosse devolvida pelos filisteus, mesmo assim se passaram
vinte anos até que ela retornasse ao seu lugar de origem.
A dureza de coração leva pessoas e até uma nação a
perderem a confiança na Palavra de Deus por se distanciarem da visão correta Santidade e Soberania de Deus.
Davi o homem segundo o coração de Deus e que tinha
uma grande devoção por Deus se preocupou com o lugar
da manifestação da glória de Deus, a arca no lugar Santo
dos Santos, e planejou trazê-la da casa de Abinadabe, em
Quiriate Jearim, (1 Samuel 7:1-2) para Jerusalém.
O desejo de Davi em fazer retornar a arca foi maior do
que se certificar das diretrizes que deveriam ser obedecidas para se lidar com a arca. Possivelmente a negligência e o ignorar da arca por vinte anos fizeram que tanto
Davi quanto os sacerdotes e levitas perdessem a reverência em lidar com os bens de Deus.
Não basta boa intenção é preciso obedecer a Palavra
de Deus. Davi fez o que era certo, porém da maneira errada. Os sacerdotes estavam tão insensíveis com os assuntos de Deus que nem perceberam que trazer a arca
num carro puxado por bois não era a forma correta de se
conduzi-la. Os versos de Números 4:5-15 não faziam mais
parte das leituras dos sacerdotes e nem dos levitas.
A insensibilidade os havia feito perderem a percepção
do verdadeiro culto. Davi e toda casa de Israel alegravamse perante o Senhor com todos os instrumentos disponíveis. O terreno possivelmente era plano e sem pedras,
tudo corria bem e com muita alegria; até que os bois tropeçaram e instintivamente Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus que balançara.
O respeito de Uzá pela Palavra de Deus era tão baixo
que ele achou que poderia ajudar Deus por não permitir
que a arca caísse do carro puxado pelos bois. Muitos crentes quando lêem esta passagem ficam indignados com
tanta severidade de Deus, pois dizem: “Mas Uzá só queria
que a arca não caísse e sofresse algum dano!!!”.
O que ficou evidente foi que Uzá achou que DEUS NÃO
PODIA CUIDAR-SE BEM DE SI MESMO. Ele não entendeu
que DEUS PODERIA CUIDAR MELHOR DA ARCA DO QUE
ELE. O Dr. Bob Smith diz referindo a esta passagem: “Se o
carro tivesse sobre ele um caldeirão cheio de óleo quente
e ele começasse a chacoalhar Uzá sairia correndo para
salvar sua vida”. O desprezo que ele tinha pela Palavra de
Deus fez com que ele perdesse o medo pelo fulminar de
Deus.
Davi, os sacerdotes e levitas só foram sensibilizados
quando a insensibilidades deles se tornou em dano físico. No Aconselhamento muitas vezes o aconselhado pensa que ele pode cuidar melhor do Plano que Deus tem
para ele do que Deus.
O aconselhado precisa ser sempre lembrado de que
sua insensibilidade por desrespeitar a Palavra de Deus,
poderá resultar em dores físicas para ele aprender que
DEUS SABE CUIDAR-SE DE SI MESMO.

Família Periles

N

a próxima edição do Jornal de Apoio estaremos trazendo uma matéria sobre o missionário
Claudinei Periles, da Missão Brasileira Batista Fundamentalista. Ele foi enviado para a cidade de Maringá PR para implantação de uma Igreja Batista Fundamentalista. Membro da Igreja Batista
Regular de Marilândia do Sul liderada pelo Pr. Benedito Faria, o Claudinei é casado com Eleneil e tem
dois filhos: Fernanda e Abner.
Queremos lançar aqui o desafio para que todos os missionários de qualquer missão batista
fundamentalista enviem seus dados com fotos para que possamos divulgar os seus trabalhos. O
Jornal de Apoio tem grande interesse em tal divulgação. Missões sempre serão boas notícias.
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A Caminho do Ecumenismo Mundial
A

Como o Cordeiro de
Deus, Jesus Participou
da Páscoa dos Judeus?
N

a histórica controvérsia havida nos primeiros séculos da
era cristã entre gregos e latinos, estes defendiam a tese de
que Jesus teria comido do cordeiro pascal, após o pôr do sol do dia
14 de Nisã, de modo que Sua crucificação teria sido no dia 15,
primeiro dia da festa da Páscoa. Os gregos, ao contrário, afirmaram
que Jesus, que é a nossa Páscoa, não teria comido do cordeiro
pascal, mas, na qualidade de verdadeiro Cordeiro Pascal, teria sido
crucificado na hora costumeira do sacrifício do cordeiro. Vamos
verificar com quem está com a razão.
A data da instituição da Ceia do Senhor depende diretamente da
data de Sua crucificação. Se Ele tiver sido crucificado no dia 15 de
Nisã, a Sua Ceia Pascal terá sido instituída nesse mesmo dia 15, após
o pôr do Sol do dia 14 de Nisã, fora do contesto da Páscoa judaica.
Em João 18.28 lemos que, quando, de manhã, o julgamento de
Jesus estava terminando (e Ele havia ceado na noite anterior), os
judeus ainda não tinham comido a páscoa: “Depois levaram Jesus da
casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não
entraram na audiência, para não se contaminarem, mas poderem
comer a páscoa”. Em João 19.14-16 lemos que Jesus foi julgado no
dia da “preparação da páscoa” (à hora sexta – ao meio dia), isto é, no
dia 14 de Nisã, antes do primeiro dia dos ázimos: “E era a preparação
da páscoa e quase à hora sexta...”.
Tanto as grandes festas de Israel como o Dia da Expiação erma
figuras proféticas de fatos referentes ao Messias e que, a exemplo
das próprias festas, ocorriam “ao seu tempo determinado” (Lv. 23.4).
Jesus havia predito que Sua morte se daria na Páscoa (Mt 26.2),
antes da festa! (Mt. 26.3-5). E assim O prenderam antes da festa,
que começava com a ceia pascal. E essa decisão foi tomada a partir
de uma profecia do sumo sacerdote Caifás (João 11.47-53).
A Páscoa como sacrifício do cordeiro, era o dia 14 de Nisã (“No
mês primeiro, aos catorze do mês, pela tarde, é a páscoa do Senhor”. Lv. 23.5), mas a festa a que se chamava Festa da Páscoa
começava no dia 15 de Nisã, com a ceia pascal. Jesus foi preso,
julgado e executado na cruz antes da festa! Morreu na cruz no dia 14
de Nisã, na sexta-feira, ao crepúsculo da tarde, no momento profeticamente estabelecido na Lei para a morte do cordeiro pascal.
“No grego secular, paraskeuè se acha no sentido geral de “preparação”, mas o NT emprega o substantivo paraskeuè sempre como
expressão de tempo, para indicar o “dia da preparação” antes de Um
Sábado ou Festa da Páscoa: Mt 27.62; Mc 15.42; João 1914, 31,42”
(Colin Brown, Dicionário Internacional de Teologia do NT, Ed. Vida
Nova, Vol. III, p. 784). Observe-se bem que a palavra paraskeuè
significa preparação em sentido geral e em todos os textos do NT em
que ela aparece refere-se sempre ao dia 14 de Nisã dia da “preparação da Páscoa”, dia em que era imolado o cordeiro, preparada a
refeição, removido o fermento das casas, etc.
Nos anos em que o dia 14 de Nisã caia numa sexta-feira, com a
ceia pascal caindo no Sábado – o qual quando uma dessas “santas
convocações” coincidia com um sábado semanal, regular, dava-selhe o nome de “Sábado Grande”, dia de descanso legal, como é o
caso do sábado posterior à crucificação de Jesus – aquela sextafeira era tanto o dia da preparação da Páscoa (João 19.31) como
véspera e preparação do sábado regular (Mc 15.42).
Que Jesus morreu numa sexta-feira ninguém questiona, pois o
dia seguinte à Sua morte era sábado, conforme se lê em João: “...
para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como
era a preparação, pois era grande o dia de sábado...” (João 19.31).
Mas aquele não era um sábado comum, era um Sábado Grande. E
sábado grande era aquele sábado semanal que coincidia com um dia
de “santa convocação”. Ora, como no mês de Nisã as “santas convocações” aconteciam nos dias 15 e 21 (primeiro e oitavo dia da Páscoa), aquele sábado não podia ser o dia 16 de Nisã, que não era dia
de “santa convocação”. Tinha de ser o dia 15 de Nisã, primeiro dia
dos ázimos, primeiro dia da Festa da Páscoa, dia de “santa convocação”, dia da ceia pascal, da qual Jesus NÃO PÔDE PARTICIPAR, por
haver, na qualidade de Cordeiro de Deus, sido imolado na véspera,
14 de Nisã, dia da preparação da Páscoa!
Não há como contestar: Jesus não participou da Páscoa legal
dos judeus, porque Ele mesmo, o verdadeiro Cordeiro pascal (I Cor.
5.7), morreu no dia e hora profeticamente revelados nas prescrições da Páscoa: 14 de Nisã, ao crepúsculo da tarde! Sim, Jesus
expirou na cruz no mesmo dia e hora em que no Templo se imolavam
os cordeiros pascais, foi crucificado no dia que o cordeiro pascal
era oferecido, e ressuscitou no dia em que as primícias da primeira
colheita eram apresentadas, as primícias dos que dormem!
Na ocasião marcada para a ceia pascal, Jesus “o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo” (João 1.29) já estava no túmulo!
A celebração da Páscoa judaica perdera a sua razão de ser! Os
cordeiros pascais, figuras do Cordeiro de Deus, já não deveriam ser
imolados cada ano! A realidade que eles figuravam havia chegado! E,
em chegando a realidade, os ritos legais, que têm somente “a sombra
dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas” (Hb 10.1),
haviam-se tornado antiquados, perdendo completamente o valor!
“Porque Cristo, nossa páscoa, foi crucificado por nós”! (I Coríntios
5.7b) Que maravilha!

cada dia estamos
lendo notícias na imprensa mundial que mostram os passos firmes para
um ecumenismo total que
levará ao estabelecimento
do governo do Anticristo assim que a Igreja de Cristo for
arrebatada. Vamos colocar
aqui apenas tres destes fatos que nos colocam em estado de vigilância total.
No Islamismo
A Arábia Saudita vai reeducar 40 mil clérigos que
convocam os fiéis para orações (imãs) em um esforço
para conter militância política islâmica. Detalhes dos
planos foram revelados no
influente jornal saudita AlSharq al-Awsat. O plano é
parte de um programa mais
amplo lançado pelo monarca saudita, o rei Abdullah, há
alguns anos, para encorajar
moderação e tolerância na
sociedade do país. O Ministério de Assuntos Religiosos
e novo centro nacional para
diálogo vão se encarregar da
reeducação, disse o jornal.
O centro foi criado há cinco anos para disseminar
uma interpretação moderada
das tradições islâmicas.
Quase mil imãs já foram demitidos nos últimos anos. A
pressão para que a família
real saudita modifique livros
de textos religiosos e controle os clérigos militantes vem
aumentando, especialmente
por parte do governo dos
Estados Unidos. Só na semana passada, um clérigo
proeminente pediu a degola
de dois escritores liberais

que levantaram dúvida sobre
a visão ortodoxa de que muçulmanos não podem introduzir mudanças na sua religião. Passo a passo vemos
as religiões amolecendo
para o ecumenismo mundial que irá entronizar o
Anticristo.
Com a China
Uma delegação do governo chinês foi recebida recentemente em sigilo por
autoridades do Vaticano
para discutir as manifestações no Tibete violentamente reprimidas pela China, informou a agência de notícias católica I.Media. Segundo a nota divulgada, o encontro havia sido marcado
com antecedência e foi decidido após as reuniões realizadas em novembro de
2007 em Pequim pelo
monsenhor Pietro Parolin,
subsecretário de Relações
com os Estados (vicechanceler) da Santa Sé.
A Igreja católica, que
rompeu relações diplomáticas com a China em 1951,
trabalha há alguns anos
para se reaproximar de Pequim, com o objetivo de
reunificar a Igreja Católica do
país, atualmente dividida
entre a “oficial”, reconhecida
pelo governo, e a clandestina, fiel ao Papa. A unificação
na China facilitará o
ecumenismo.
Segundo dados do
Vaticano, existem entre 8 e
12 milhões de católicos na
China. As estimativas do governo chinês calculam 5 milhões de católicos e 70 bis-

pos.
A Igreja Católica voltou a
manifestar, no dia 13 de março, em um comunicado, sua
vontade de manter um “diálogo construtivo e respeitoso com as autoridades civis”
da China. Bento XVI rompeu
o silêncio na quarta-feira sobre os últimos acontecimentos no Tibete, e convidou as
partes ao “diálogo” e à “tolerância”. Toda vez que ouvimos o binômio “diálogo e
tolerância” sabemos que
estamos no caminho préestabelecido pelo ecumenismo.
Com os Protestantes
O pregador da Casa
Pontifícia, Raniero Cantalamessa uma chamada à unidade dos cristãos e assegurou que “não existe distinção
entre católicos, ortodoxos e
protestantes, mas entre os
que acham que Cristo é o filho de Deus e os que não o
acham”. Cantalamessa fez
as declarações durante a
homilia da Paixão de Cristo
pronunciada na Basílica de
São Pedro e presidida pelo
papa Bento XVI. O pregador
do papa, tradicionalmente
encarregado da homilia da
Paixão durante a Sexta-Feira
Santa, acrescentou que a unidade dos cristãos é “uma
meta a alcançar” e um “dom a
acolher”. E lamentou os obstáculos criados pelas diferentes denominações cristãs na
obtenção da unificação.
Segundo o pregador, “o
que está em jogo no início
do terceiro milênio já não é
o mesmo que na virada do

segundo milênio, quando
aconteceu a separação entre oriente e ocidente, nem é
o mesmo que o da metade
do milênio passado, quando
aconteceu a separação entre católicos e protestantes”.
E acrescentou: “o mundo
seguiu adiante e nós permanecemos presos a problemas e fórmulas que o mundo nem sequer lembra o
motivo”.
No entanto, explicou que
o caminho em direção ao
ecumenismo não pode
“queimar períodos”, em relação às diferenças na doutrina entre os cristãos, “porque as diferenças existem e
é preciso resolvê-las com
paciência nas sedes apropriadas”. “Mas podemos por
outro lado queimar etapas na
caridade, e estar unidos desde já”, acrescentou Cantalamessa.
Para o pregador do
Vaticano, “o que poderá reunir os cristãos divididos será
só a difusão de uma nova
onda de amor por Cristo”.
Em sua homilia, Cantalamessa lembrou de Chiara
Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares e que
faleceu recentemente, cuja
vida demonstrou “que a unidade entre os cristãos não
leva ao fechamento do resto
do mundo”. O ecumenismo
“é, melhor dizendo, o primeiro passo e a condição para
um diálogo mais amplo com
os crentes de outras religiões
e com todos os homens que
se importam com o destino
da humanidade e da paz”, declarou o clérigo católico.

Projeto Goianésia
D

esde janeiro deste
ano, o Pr Vanderley
Borges, juntamente com sua
família (foto) está residindo
em Goianésia GO onde trabalha na implantação da Igreja
Batista Sião.
Um grupo alternado de 15
pessoas tem participado das
reuniões com uma freqüência
média de dez pessoas e os

contatos aumentam a cada
semana. Mesmo com as dificuldades naturais de um trabalho novo, a família Borges
está muito animada com as
bênçãos do Senhor. Um salão já foi alugado e está sendo usado.
O projeto elaborado pelo
Pr Vanderley visa alcançar a
longo prazo, toda região de

Goianésia composta de vinte
cidades e diversos lugarejos,
todos sem nenhum trabalho
batista fundamentalista.
Goianésia localiza-se na
região central de Goiás e tem
55 mil habitantes com um
crescimento acima da média
brasileira nos últimos anos. A
população vive da indústria
canavieira, frigorífico e confecções. Há duas usinas em atividade e uma terceira em fase
de construção. No ramo de
confecções a Hering está oferecendo 400 vagas, especialmente para costureiras.
O Estado de Goiás, formado por 248 municípios, tem
apenas nove trabalhos batistas fundamentalistas juntando os Independentes, bíblicos
e regulares. A capital, Goiânia,
com um milhão de habitantes, possui apenas duas
igrejas batistas independen-

tes e uma Batista Regular.
Há um grande desafio pela
frente.
Pr Vanderley com sua esposa Elda e os filhos Pedro
Augusto (18/08), Lais (13-08)
e Esdras (30/11) são membros do Templo Batista
Ebenézer de Goiânia GO, liderada pelo Pr Robson Marcelo
da Silva que também é missionário e trabalha na implantação de novas igrejas em
Goiânia.
O pastor Vanderley ainda
está em busca de apoio de
igrejas para sustentá-lo na
implantação da igreja. Seu
sustento ainda não foi
alcançado. Para contatos:
Caixa Postal 131 – CEP
76.380-000 Goianésia GO,
telefone (62) 8445-9832,
goianesia@batistasiao.org.
Visite a página http://
borges.batistasiao.org.

m

m
y

c
k

m
y

c

y

c

k

k

Ano XXIV
Página 8

Abril de 2008
Edição 185

Alá não é Jeová
A

questão judaica é religiosa e não meramente política como querem alguns. O problema todo gira em
torno da posse da Terra de Israel que atualmente ficou conhecida erroneamente por Palestina.
Judeus e muçulmanos disputam cada metro quadrado daquele território que tem sido o
centro das atenções para o mundo todo. Não faz muito tempo que
organizações internacionais traçaram um plano denominado
“Mapa do Caminho para a Paz”.
Esse plano é totalmente contrário ao ensino da Bíblia. O “Mapa

do Caminho” propõe que Israel continue devolvendo territórios aos muçulmanos contrariando as profecias
bíblicas que enfatizam que a terra
não deve ser dividida.
O que une os muçulmanos não
é uma nacionalidade. Sua unidade
está no propósito declarado de destruição total de Israel. Em 1989 o
Sheik Yussef al-Kirdawi, referindo
a um profecia islâmica disse: “Na
hora do juízo, os muçulmanos lutarão com os judeus e os matarão”.
Esta frase é citada com pequenas
variações por autoridades muçulmanas e confirma a intenção declarada de destruir Israel.
A batalha é entre Alá, o deus do

Islã e do Corão, e Jeová, o Deus da
Bíblia. Por mais que os
ecumenistas queiram amenizar as
diferenças é óbvio que Alá e Jeová
não são a mesma pessoa.
Não existe conciliação no conflito entre cristãos bíblicos e o
islamismo, entre Jeová e Alá. O que
vai acontecer é a conciliação entre
católicos e muçulmanos e outros
credos, pois a Igreja de Cristo será
arrebatada bem próximo ao
ecumenismo total dos últimos
dias. Tentar estabelecer diálogo
entre doutrinas mutuamente
excludentes é uma batalha insana.
O cristão bíblico jamais participará
de qualquer forma de ecumenismo.

Em Defesa da Sã Doutrina

Muçulmanos do mundo inteiro
não colocam o Estado de Israel
nos seus mapas da região conhecida por Palestina, mas a Bíblia
declara as fronteiras de Israel. No
papel, os muçulmanos já eliminaram Israel mostrando o que pretendem fazer na prática. O Anticristo
surgirá enganando até o povo
hebreu a princípio, mas depois se
revelará e Israel reconhecerá o seu
verdadeiro Messias.
Recomendo mais uma vez a todos os crentes que leiam o livro “O
Dia do Juízo – O Islã, Israel e as
nações” de autoria de dave Hunt.
Para maiores informações sobre o
livro: www.chamada.com.br.

PROEFE 2008
N

Campina Grande PB

N

o dia primeiro de maio de
2008 em Campina GrandePB as igrejas batistas bíblicas independentes e outras fundamentalistas, promoverão o Primeiro Encontro Nacional em Defesa da Sã Doutrina. Este evento é de relevância imprescindível no contexto da pósmodernidade, onde o relativismo é
a ética operante, e tenta-se destruir
todas as formas de absoluto.
Sendo constantes os ataques ao
único Deus Sábio e Criador de todas as coisas bem como a Sua Palavra, as Sagradas Escrituras. Logo,
não são poucos aqueles que já não
mais suportam a sã doutrina (II Tm.
4:3-4 ), doutrina essa trazida do céu
pelo próprio Senhor e Salvador Je-

sus Cristo (Jo. 7:16-17) e confiada
às igrejas locais e visíveis (Jd. 3).
Campina Grande será palco do
melhor evento apologético realizado
no país. Assim, se você é um crente
salvo por Cristo e acrescentado à
sua igreja batista histórica, crendo
na Bíblia literal, 100% fundamentalista, guerreando contra o erro
do romanismo, protestantismo,
pentecostalismo e liberalismo teológico, você não pode perder esse
evento.
Os principais temas abordados
serão: “A Segurança dos Salvos”,
“Eclesiologia Batista”, “Preservação
das Sagradas Escrituras” e
“Criacionismo Bíblico”. Teremos a
participação de palestrantes capa-

citados que abordarão os temas
dentro da visão teológica literalista,
completamente separada do conceito interpretativo do farisaísmo teológico, do romanismo, protestantismo
e do pentecostalismo.
Cantaremos músicas conservadoras e serão apresentados
cânticos especiais por membros e
corais das igrejas patrocinadoras
do evento. Todos são bem vindos
para juntos estudarmos a palavra
de Deus de modo que o glorifique
e assim sendo nos edificaremos
mutuamente.
Maiores informações com o
Pr. Anízio Gomes, e-mail:
pr.anizio@bol.com.br.

Morro Agudo Tem Novo Pastor
N

o dia 22 de março de 2008
a Igreja Batista do Calvário
em Morro Agudo SP empossou o seu
novo pastor, Edílson José Pereira de
Araújo, tendo como pregador o Pr.
Almir Nunes.
Pr Edílson é casado com Lia
Santos Augusto de Araújo e tem duas
filhas Débora (16) e Denise (13). Seu
ministério anterior foi na Igreja Batista Bíblica Missionária no Bairro
Coroado em Manaus AM.
Nascido em Óbidos – PA no dia
28 de setembro de 1970, Pr Edílson
foi criado em Manaus AM onde se
converteu a Cristo em 1982 através
do ministério da Igreja Batista Bíblica do Bairro Alvorada. Em 1986 sentiu o chamado para o ministério e
em 1987 iniciou seus estudos teológicos no Instituto Batista Bíblico do
Amazonas, formando-se em maio
de 1990.
No dia 21 de julho de 1990 aconteceu o seu casamento. Em 1993,
servindo a Deus em uma congregação em Manaus, foi convidado pelo
Pr Dosoaldo Agnesini, na época pastor da IBI em Altinópolis SP para cuidar de uma congregação no Distrito
de Guardinha MG. Em fevereiro de
1994 foi ordenado pastor. Sua ordenação ministerial foi através da Igreja Batista Independente de
Altinópolis SP.

Vila de Mercês
O

Desde então o seu ministério o
levou a pastorear em Embu Guaçu
SP, Jardim Varginha bairro de São
Paulo, capital. O seu último ministério antes de ir para Morro Agudo foi
na Igreja Batista Bíblica Missionária
em Manaus AM durante cinco anos e
meio.
A Igreja Batista do Calvário em
Morro Agudo, tendo ficado sem pastor, convidou o Pr Carlos Alberto
Moraes para atuar como seu pastor
interino. Nesse período, a igreja conheceu o Pr Edílson e efetivou-lhe o
convite para o pastorado no dia 16

de janeiro de 2008. O convite foi aceito e no dia 15 de março último Pr
Edílson chegou a Morro Agudo.
No culto de posse dirigido pelo
pastor interino participaram os
pastores, Paulo César Lopes da IBI
em Orlândia, igreja-mãe de Morro
Agudo e Pr Almir Nunes, missionário da AMI que foi pastor em Morro
Agudo. Participou, também, o irmão
Aluisio Frazão, obreiro membro da
IBI de Orlândia que liderou a Igreja
Batista do Calvário durante um ano
e dois meses antes da interinidade
do Pr Carlos.
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este ano de 2008
o PROEFE – Projeto Evangelístico de Feriados realizado por jovens e adolescentes maiores de 15 anos da Igreja Batista Esperança de
São Paulo, capital sob a
liderança dos pastores
Sérgio R Moura e Marvin
Fray será realizado na cidade de Vargem Bonita
MG com apenas tres mil
Foto de arquivo - PROEFE 2007
habitantes.
O projeto será executado no pe- plantação da igreja tem apenas um
ríodo de 22 a 25 de maio. No mo- ano e meio e a média nos cultos é
mento em que você estiver lendo de vinte pessoas.
esta matéria os participantes do
O PROEFE procura fazer um traPROEFE 2008 já estarão se prepa- balho de forte impacto nos quatro dias
rando para a jornada através da ora- em que é realizado. Entre as atividação, leitura da Bíblia e treinamento des estão: Escola Bíblica de Feriapara aplicação do aprendizado.
dos com as crianças. Nessa área há
O primeiro PROEFE, em abril de trabalhos com histórias bíblicas, fan2005 foi realizado em São Roque de toche, palhaços, música lanches,
Minas MG onde trabalha o Pr brincadeiras, jogos e prêmios.
Rodinele. Em junho de 2006 aconteTodas as noites são realizados
ceu o segundo em Igarapava SP com cultos nas praças públicas com
o missionário, Leonilson Leite. No pantominas (teatro mudo), filmes e
ano passado, na Igreja Batista Boas pregação evangelística. Há visitas nos
Novas com o Pr Márcio Barroso.
lares com distribuição de folhetos e
Uma grande vitória do PROEFE é convites para as atividades da noite.
o crescimento do número de particiO versículo chave do PROEFE é
pantes. Em 2005 foram 27. Em 2006 Atos 5:42, que diz: “Todos os dias, no
subiu para 46. Em 2007 chegou a 65. Templo e de casa em casa, não deiE agora em 2008, quantos serão?
xavam de ensinar e proclamar que
O alvo do projeto para 2008 é al- Jesus é o Cristo.”
cançar toda a população da pequePara conhecer mais sobre a
na Vargem Bonita MG onde trabalha PROEFE visite o blog http://
o Pr Luis Miguel. O trabalho de im- www.ibe.org.br/proefe/.

Templo Batista Bíblico em
Vila das Mercês, São Paulo capital, liderado pelo P r
Domiciano Gonçalves da Silva
(foto) está vivendo um momento de
grandes bênçãos através dos seus
diversos ministérios.
Os frutos mais preciosos estão
sendo colhidos através dos núcleos. O núcleo de Rudge Ramos liderado pela irmã Dalva de Carvalho não tem mais espaço para
acomodar tantos participantes. O
núcleo da favela Jardim Maristela
liderado pela irmã Izabel Barrense
e família cresce a cada mês.
Há, também, um trabalho iniciado na cidade de Urupês, região
de São José do Rio Preto onde alguns irmãos já estão sendo preparados para o batismo. A liderança está a cargo do irmão Delso e
sua esposa Neide. Outro trabalho
que está crescendo é a congregação em Guaianazes, um bairro
muito carente da periferia de São
Paulo.
O TBB em Vila das Mercês completou 33 anos no dia 31 de março
de 2008 e os irmãos puderam contar muitas bênçãos dessa história
que ainda está sendo escrita até
que Cristo volte.
Segundo informações do Pr
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Domiciano, o TBB apóia atualmente 16 projetos missionários, a
CBBN a JUBBESP e a MEAP. Já
organizaram uma igreja em
Pindamonhangaba que hoje conta
com 600 membros e cinco congregações.
Que Deus continue abençoando os pastores para que através de
suas igrejas locais implantem novas igrejas e sustentem projetos
missionários apoiando igrejas
coirmãs.
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