m

m
y

c
k

m
y

c
k

Editor: Carlos A. Moraes Mtb 35.664

Distribuição Interna

y

c
k

jornaldeapoio@yahoo.com.br

Ano XXIV - nº 187 - Junho

Última Chamada Para o XIX Congresso
Batistas Bíblicos de todo o Brasil se preparam para viajar a
Belo Horizonte no mês de Julho de 2008

E

sta é a última chamada para os que dese
jam participar de 07 a
11 de Julho de 2008 do XIX Congresso Batista Bíblico sob o
tema: “Estratégias Bíblicas para
o Crescimento da Igreja”. O evento será realizado sob a responsabilidade da CBBN – Comunhão Batista Bíblica Nacional no
SESC Venda Nova, localizado a
17 km do centro comercial de
Belo Horizonte e próximo à Lagoa da Pampulha.
O local oferece excelentes
acomodações em agradáveis
suítes, chalés e apartamentos,
além de uma ampla área verde
cuidadosamente preservada.
Para lazer e esportes: campos
de futebol, quadras, ginásio poli
esportivo, parques infantis, lago,
praças, salão de jogos, biblioteca, salão de beleza, teatro, galeria de arte, bares, churrasqueiras, lanchonetes, restaurantes e
um completo parque aquático.
O SESC Venda Nova dispõe
ainda de uma completa infra-estrutura para a realização de congressos. São dois auditórios, salas de apoio, salões especiais para recepções e
confraternizações, O investimento por pessoa será de R$ 250,00 incluindo hospedagem e refeições do jantar do dia 7, ao almoço do dia 11 de julho. Crianças de 03 a 10
anos o valor é de R$ 125,00.

Pagamentos

Pr. Domiciano Gonçalves
Diretor de Missões

Pr. Osmar Vandete
Presidente

Pr. Álvaro Pavan
Um dos Preletores

Os depósitos deverão ser feitos no Banco do Brasil Agência 0929-6 Conta
5811-4 em nome de Comunhão Batista Bíblica. Todos os depósitos deverão ser
comunicados a CBBN e guardados para apresentação na recepção do Congresso.
Maiores detalhes quanto ao programa, hospedagem e outras informações com:
Pr. Osmar Vandete de Freitas (19) 3266-8335; Pr. Marcelo Silva (19) 3228- 3576
Pr. Renato Neto (11) 6440-6141 / 7670-1152. Correspondência: CBBN – XIX Congresso Batista Bíblico - Caixa Postal 3093 – CEP 13033-990 Campinas – SP.

Os Batistas Regulares no Brasil Um Grande Lançamento

E

m 1932 surgia o movimento Batista Regular
nos Estados Unidos.
Duas Missões Batistas foram reconhecidas: A Baptist MidMissions (BMM) fundada em 1920
pelo ilustre missionário Dr. William
C. Haas, e a Association of Baptist
for World Evangelism (ABWE),
fundada em 1927 com o nome inicial de ABEO (Association of Baptist
for Evangelism in Orient) pelo Dr.
Raphael C. Thomas.
No Brasil, o movimento chegou

em 1935 e 1936 com os missionários William A. Ross e Edward
Guy McLain respectivamente.
Atualmente no Brasil o movimento espalha igrejas e congregações por diversos estados.
Apesar de nem todas estarem associadas, existe a Associação
das Igrejas Batistas Regulares do
Brasil (AIBREB) cuja assembléia
se reúne de 2 em 2 anos. Leia
mais na página 6 a matéria: Breve histórico dos batistas regulares”.

A

Abba Press e Sociedade Bíblica Ibero Ame
ricana, juntamente
com Leya/Texto Internacional,
uma das maiores editoras da
atualidade em todo o mundo, com
sede em Portugal, acaba de lançar o extraordinário, exclusivo e
pioneiro Dicionário Universal da
Língua Portuguesa segundo o
novo pacto lusófono sobre ortografia e gramática portuguesa.
Trata-se sem dúvida de uma
obra necessária e relevante para
todos nós que lidamos com a arte
da comunicação por meio dos símbolos lingüísticos em português.
Leia mais na página 7 sob o
título: “Novo Dicionário Universal”.

AMI Já Definiu Congresso Para 2009

E

m reunião da Diretoria da
AMI
–
Associação
Missionária Independente no dia 14 de maio último em

Batatais SP, ficou
definido que o IV
Congresso Missionário será realizado no mesmo
local dos dois anteriores, no Hotel
Majestic
em
Águas de Lindóia
SP. A definição de
data ainda depende de confirmação da administração do hotel.
Conforme havia sido planejado,
o tema do congresso em 2009 de-

verá alcançar além dos pastores e
líderes, também os jovens das
nossas igrejas, especialmente
aqueles que são vocacionados
para o ministério. Tão logo tudo
esteja definido a diretoria da missão procederá a divulgação e abrirá as inscrições.
Na reunião, a Diretoria tratou
ainda dos projetos missionários
em andamento, novos conselheiros e os possíveis preletores para
o congresso de 2009, além de diretrizes internas sobre o Diretor de
Missões.
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Dos EUA para Poços de Caldas-MG
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D

epois de passar pouco mais de um ano nos EUA, no dia 13 de junho de 2008 o missionário Terril
Nathan Rose da BIMI, juntamente com sua esposa, Adriana e o filho James, estarão chegando
de volta ao Brasil. De início a família permanecerá em Ribeirão Preto SP até encontrar um imóvel
para alugar na cidade mineira de Poços de Caldas onde será dado início ao trabalho de implantação de
mais uma igreja batista fundamentalista. Tão logo tenhamos o endereço da família Rose estaremos divulgando. Na foto, Pr. Terrill, Adriana e James.

“A franqueza não consiste em dizer tudo que se pensa,
mas em pensar tudo que se diz.” (Victor Hugo).

Missões, Tarefa de Todos Nós

M

issões, no sentido bíblico, é a tarefa dada pelo
Senhor Jesus à Igreja
para a pregação do Evangelho a todos os povos. É através da
evangelização que fazemos missões. Evangelizar é cumprir a missão dada pelo Senhor descrita em
Mc 16:15-16 e Mt 28:19-20.
O crente, como templo do Senhor
na terra, deve empenhar-se para
cumprir a missão de evangelizar o
mundo através da sua igreja local.
Independente do tamanho numérico da igreja é fundamental que todos
os membros tenham consciência da
importância da obra missionária.
Quando nos referimos à obra
missionária, falamos do que é primordial para a igreja. Não se trata de
um dos assuntos primordiais. Missões é o papel central de cada igreja
local, pois cada membro do Corpo
de Cristo tem que ser um trabalhador da seára. Durante toda a nossa
vida cristã devemos estar sendo moldados para servir cada vez melhor.
A igreja local deve planejar para
viabilizar o envolvimento de todos na

obra missionária. Tanto o envio de
obreiros para o campo missionário,
quanto a evangelização onde a igreja está plantada. São três bases importantes que a igreja deve implantar com vistas ao seu trabalho missionário: Preparo dos membros
para evangelizar; ministério de intercessão pelo trabalho local e mundial e o sustento financeiro da obra.
Os pastores e toda a liderança de
cada igreja local são os responsáveis pelo envolvimento dos seus
membros na Grande Comissão que
começa no campo local e se estende para o mundo todo. A igreja precisa ter projetos e organizar eventos
marcantes e regulares para que o trabalho não deixe de ser estimulado
É importante também que toda
a igreja, desde as crianças até os
adultos se sinta motivada a participar. Toda igreja precisa entender bem
a questão do sacerdócio de todos os
crentes para não cair no grave erro
da delegação de funções a terceiros
e criar, ainda que disfarçadamente,
uma espécie de hierarquia. Muitos
entregam o labor apenas aos pasto-

PROMESSA DE FÉ
A maioria das igrejas de posição batista
fundamentalista aqui no Brasil adota o plano de Promessa de Fé para levantar recursos financeiros para
a obra missionária. Trabalhando com missões durante praticamente todo o meu ministério, tanto nas
igrejas locais quanto através da AMI – Associação
Missionária Independente, tenho tido o privilégio de
conhecer boa parte das igrejas que compartilham da
mesma fé em diversos estados brasileiros. Independentemente do tamanho numérico dessas igrejas,
uma verdade é comum a todas elas: Fazem mais por
missões do que aquelas que não adotam um plano
sistemático para levantar recursos financeiros para
sustento dos missionários.

res, missionários e outros obreiros
e acabam se esquecendo que a missão de pregar o evangelho é uma
obra de todo salvo.
Um dos maiores tropeços das
igrejas locais com relação à obra
missionária tem sido a questão do
sustento financeiro. Para algumas
igrejas tem faltado coragem e
criatividade para reunir fundos para
a manutenção do trabalho de
evangelização local e de missões.
Precisamos entender que as ofertas que as igrejas enviam para os
seus missionários devem estar
contabilizadas como investimento.
Investir em Missões é investir no trabalho que foi delegado às igrejas
locais. O crente precisa saber que
contribuir com Missões é ajuntar tesouros no céu. A igreja que sustenta
projetos missionários está sendo
sustentada pelos missionários em
sua responsabilidade de alcançar
os que estão além do alcance da
evangelização da igreja local. Sustentar missionários é uma parceria
que foi ordenada pelo Senhor da
seára. É tarefa de todos nós.

APELO ÀS MISSÕES
Como editor do Jornal de Apoio, tenho procurado
manter contato com todos os missionários em nosso Brasil. Quero que o povo batista fundamentalista
conheça todos os que são enviados pelas nossas
igrejas para fazer missões, principalmente aqueles
que estão envolvidos com a implantação de novas
igrejas. Fica aqui um apelo aos diretores de todas
as missões batistas fundamentalistas para que enviem dados dos seus missionários. Incentive-os a
enviar suas cartas, fotos e relatórios para a nossa
redação para que tenhamos subsídios e possamos
divulgar seus trabalhos. Os endereços são: Caixa
Postal 125 – CEP 14.300-000 Batatais SP, e-mail:
jornaldeapoio@yahoo.com.br

Ponto de Vista

Pr. Rômulo Weden Ribeiro

As Marcas do Tempo

R

EXPEDIENTE

ugas, cabelos grisalhos,
queda de cabelo, perda
da massa muscular, dores nas juntas e lentidão nos movimentos são apenas algumas das
marcas que o tempo faz questão de
deixar sobre o corpo físico. Nesta
vida há apenas duas opções: morrer ou envelhecer, mas com a idade
vêm também as limitações físicas
que não conhecíamos antes.
Para retardar o processo de envelhecimento, jovens e adultos estão passando tempo considerável
nas academias e gastando suas
economias com cosméticos que
prometem preservar a boa aparência. O Brasil também é campeão

mundial em cirurgias plásticas.
Não há nada de errado em cuidar
de sua aparência e, muito menos, de
sua saúde. Errado é a nova modalidade de idolatria que surgiu com a busca
frenética pela beleza e pelo bom condicionamento físico: o culto ao corpo. Infelizmente, alguns filhos de Deus estão
gastando mais tempo com os exercícios físicos do que com os exercícios
espirituais. Estão investindo mais tempo e dinheiro no tabernáculo de carne
do que no Tabernáculo Eterno.
A indústria do lazer e dos cosméticos agradece, mas Jesus, o Criador do nosso corpo e o mantenedor
da vida, faz a seguinte advertência:
“Porque qualquer que quiser salvar
a sua vida, perdê-la-á, mas, qualquer que perder a sua vida por amor
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de mim e do evangelho, esse a salvará” (Marcos 8:35).
O segredo é viver uma vida com
moderação e seguindo prioridades.
O cuidado com a beleza física e o
corpo pode se tornar uma obsessão,
desviando o ser humano da vontade
perfeita de Deus. A Palavra de Deus
deixa bem claro qual deve ser a ordem de importância em nossas vidas: Deus, o próximo e você. Quando invertemos esta ordem, estamos
vivendo como ateus e, pior ainda,
estamos adorando o nosso próprio
ser. Vamos aproveitar a vida, mas
com a absoluta certeza que Deus
ocupa o primeiro lugar: “Mas, buscai
primeiro o reino de Deus, e a sua
justiça, e todas estas coisas vos
serão acrescentadas” (Mateus 6:33).

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

“Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco
o muito que temos”. (William Shakespeare)
“Cuidado, a paciência é uma virtude preciosa, a preguiça é um pecado capital”.
(R. Steele)
“As pessoas tem algo em comum: são todas diferentes”. (L.A. Dias da
Silva)
“Errar é humano, mas quando a borracha se gasta mais que o lápis,
você está positivamente exagerando”. (J. Jenkis)
“O maior enganado é aquele que engana a si próprio”. (Ralph Waldo
Emerson)
“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las”.
(Aristóteles)
“Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano
e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há
os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis”. (Bertold Brecht)
“Pelos erros dos outros, o homem sensato corrige os seus”.
(Oswaldo Cruz)
“Quem reconhece os próprios erros prova que
hoje já tem mais sabedoria que ontem”.
(I. Kempis)

“O homem comum é exigente com os outros, o homem superior é
exigente consigo mesmo”. (Marco Aurélio)
“Infeliz aquele que se deixa levar pelas coisas muito fáceis”. (A.D.)

Isabella e a Mídia
“Amados, vocês refletiram exatamente o meu pensamento no artigo
“A Mídia e o Caso Isabella”. Parece que esta tragédia virou uma enorme vaca que a mídia pretende amamentar até secar. E como vocês
sugeriram, ai de nós quando chegar a fase de julgamento. Tendo já
servido num júri popular, não sei como vão encontrar pessoas que não
tenham pré-julgado o caso, graças ao entretenimento oferecido pela
imprensa. Como ex-jornalista, atrevo-me a oferecer uma pequena observação: Uma reportagem escrita na primeira pessoa deveria ser
assinada. Que Deus continue a abençoar seu valioso ministério. Seu
co-obreiro em Cristo”. ( R.B – Salvador BA)
Isabella do Brasil
“Amados, quero parabenizá-los pela matéria de capa da edição
anterior do JA. Eu já havia criticado antes de ler. Cheguei a comentar
com alguém em casa mais ou menos assim: ‘Até o JA entrou nessa
febre da Isabella’. Depois que li o texto reconheço que era necessário
alguém analisar do modo como foi analisado esse caso que eu já
denomino de ‘Isabella do Brasil’. Parabéns!” (MCD – Porto Alegre RS).
Diagramação
“Foi nesta edição que percebi as mudanças na diagramação do JA.
Ficaram muito boas aquelas pequenas notícias no cabeçalho de cada
página. Aproveito para parabenizar o editor e toda a equipe pelos 24
anos deste nosso querido jornal”. (PRMS – São Paulo SP).
Missões
“Um dos motivos pelos quais eu me empolgo com a leitura do JA é
a ênfase dada ao trabalho dos nossos missionários batistas
fundamentalistas. É através da leitura do jornal que eu como professor
de EBD incentivo missões à minha classe de jovens. Continuem nessa
empreitada. (MMS – Curitiba PR).
Mais notícias
“Tenho notado que de uns tempos para cá o JA tem publicado bem
mais notícias do que no passado. Isso é bom, pois nos deixa bem
informados sem ter perdido a capacidade de formar-nos através dos
excelentes artigos” (SAS – Belo Horizonte MG).
IMPORTANTE
As cartas para este espaço podem ser enviadas por E-mail para:
jornaldeapoio@yahoo.com.br ou pelo correio para Caixa Postal 125 –
CEP 14.300-000 Batatais SP.

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

Batatais precisa do seu apoio

O

missionário Almir Nunes, que está levantando sustento para a implantação da igreja em Batatais SP precisa do apoio dos pastores e igrejas.
Diversas pessoas já foram evangelizadas e algumas batizadas, mas há
necessidade de completar o sustento do missionário para que ele possa dedicar-se
totalmente ao seu ministério. Os cultos estão sendo realizados nos fundos da residência do Pr Almir em um salão improvisado, construído com autorização do proprietário do imóvel. Para contatos: e-mail: pastor.almir@hotmail.com, telefone (16) 36626924. Na foto, da esquerda para a direita, Pr. Almir, Helena, Priscila e Júnior.
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Obrigações Legais das Igrejas

U

m alerta sobre as
10 obrigações le
gais das igrejas
que não possuem empregados registrados (Romanos
13):
1 – Declaração Anual do
Imposto de Renda da Igreja
– Prazo até 30/06/08.
Se não fizer: multa automática de R$500,00 por
exercício; extensivo até os
últimos cinco exercícios;
2 – Se o presidente da
igreja, mais o contador, nunca assinaram nenhum balanço da Igreja, com certeza
os valores utilizados na Declaração de Imposto de Renda poderão ser contestados
pela Receita Federal;
É sinal que a igreja não
possui contabilidade como
manda o código comercial,
e está sujeita à uma autuação fiscal;
Nota: A Igreja sem contabilidade também corre o risco de perder a imunidade de
impostos prevista na Constituição Federal;
3 – Retenção do INSS
sobre pagamentos por ser-

viços prestados por autônomos, pessoas físicas (qualquer serviço; pequenos ou
grandes):
A maioria das Igrejas
evangélicas não obedecem
essa exigência, estabelecida
pelo Regulamento da Previdência Social – Decreto nº
3.48 de 06/05/1999.
A conseqüência do não
desconto e não recolhimento somente será percebido
quando o trabalhador for
aposentar-se;
A contribuição é de 11%
por conta do trabalhador e 20
% por conta da Igreja.
4 – Uma outra conseqüência da não retenção do
INSS:
Falta da comunicação
“GFIP” (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social).
A Igreja será multada em
duplicidade, ou seja, multa
pelo não recolhimento e multa pela não comunicação
exigida;
5 - Retenção do Imposto
sobre Serviços (ISSQN), so-

bre pagamentos por serviços prestados por autônomos (qualquer serviço):
Também é uma exigência
pouco conhecida pelas Igrejas
evangélicas;
Foi
estabelecida pela Lei Complementar nº 272/03 de 18/
12/3003;
6 - Contribuição Sindical
Patronal prevista na CLT:
É exigida pelo artigo nº
579 da Consolidação das
Leis Trabalhistas - CLT.
Valor mínimo de R$
244,45 até janeiro/08. A igreja estará isenta somente se
comprovar a existência da
contabilidade;
7 - RAIS – Relação Anual
de Informações Sociais:
Trata-se de uma comunicação anual, obrigatória
mesmo que a Igreja não tenha empregados.
A não entrega está sujeita a multa, conforme consta
da CLT;
8 – Retenção do Imposto
de Renda sobre o pagamento do pastor e de outros trabalhadores pessoas físicas,
quando valor bruto pago for

acima de R$ 1.372,81;
Deve ser recolhido no formulário DARF, até o décimo
dia útil mês seguinte, código 0588.
Observar que o valor mínimo para emissão do DARF
é de R$ 10,00;
9 – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF.
É uma novidade. Trata-se
de uma declaração semestral sobre todos os impostos
federais retidos na fonte. A
multa pela não entrega é
automática – Instrução
Normativa RFB nº 786/2007;
10 – Não desanimem.
Não chorem agora; Aguardem para chorar quando sair
o artigo sobre as obrigações
das igrejas que possuem
empregados registrados.
Quaisquer dúvidas podem contar comigo. Escrevam-me.
Martinho Lopes Névoa –
Contador - Fone/Fax
(12) 3942-6231
E-mail:
lopesnevoa@uol.com.br

Treinamento de Professores para a Escola Dominical

P

rocurando auxiliar o professor de Escola Dominical, estamos oferecendo este curso de treinamen
to de professores que visa capacitar àqueles que têm
interesse em aprender como preparar e apresentar uma aula de
escola dominical com eficiência. Trata-se de um curso prático
onde tudo o que você aprender, terá a oportunidade de colocar
em prática já em sala de aula. Eis o conteúdo deste treinamento:
* Preparar sua própria aula bíblica;
* Utilizar diversos livros de referência para consulta;
* Estimular o gosto pelo estudo bíblico;
* Elaborar seus próprios planos de aula;
* Trabalhar com diversos materiais didáticos;
* Apresentar a aula baseada na Bíblia e de maneira didática, adequado à idade do aluno.
Para participar deste curso você precisa somente ser membro de uma igreja evangélica e fazer a sua inscrição.

O seu investimento: Matrícula - R$ 10,00. Curso - R$ 40,00
(pode ser parcelado)
Local: Igreja Batista Esperança
Rua Loefgreen, 1279 - Vila Mariana - (ao lado do Metrô
Santa Cruz)
Dias: Segundas e Quintas-feiras. 30 de Junho e nos dias
03, 07, 14, 17, 21, 24 de Julho.
Horário: das 19h30 às 21h
Vagas Limitadas
Monte o seu grupo de cinco pessoas da mesma igreja e
tenha um desconto especial.
Para maiores informações e inscrições entre em contato
conosco pelo e-mail: biblioteca_evangelica@yahoo.com.br www.bibliotecaevangelica.cjb.net
www.bibliotecaevangelica.blogspot.com
Carlos Augusto Dias - Telefone: (11) 9101.9400

Comunicado da AMI

T

emos encontrado
certa dificuldade
no escritório da
AMI para enviar todas as ofertas aos respectivos missionários por causa de alguns
erros no procedimento das
igrejas ofertantes. Por isso
pedimos a gentileza de observarem as informações
abaixo para que cada oferta
chegue o mais rápido possível nas mãos de seus missionários.
A oferta precisa ser corretamente depositada
As ofertas relativas aos
missionários credenciados
pela AMI devem ser depositadas, em nome da: ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA INDEPENDENTE, em uma destas
contas bancárias abaixo:
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3131-3 - C/C 30.000-4;
BANCO ITAÚ - AGÊNCIA 1517
- C/C 13.500-8; BRADESCO AGÊNCIA 2767-7 - C/C
10.000-5.
A oferta precisa ser corretamente informada
Após depositar, é preciso
que esta oferta seja informa-

da ao nosso escritório, por
um dos meios abaixo: (lembrando que esta informação
precisa
conter
igreja
ofertante, endereço completo, telefone e pessoa para
contato, valor total das ofertas, conta e data do depósito, e os missionários
ofertados).
A - CORREIOS - Através do
formulário de ofertas, preenchendo todos os campos
necessários, anexando uma
cópia do comprovante de
depósito bancário, enviando
para o seguinte endereço
postal:
ASSOCIAÇÃO
MISSIONÁRIA
INDEPENDENTE
CAIXA POSTAL 94
CEP: 09.720-971 - SÃO
BERNARDO DO CAMPO – SP

B – TELEFONE /
FAX – Informar todos
os dados à
nossa Secretária
(Cristina
Pupin), ou
deixar mensagem gravada
na secretária eletrônica, ou
ainda enviando um FAX. O
aparelho está sempre programado para estas três funções: O TELEFONE DA AMI É
(0xx11)-4121-5939
C – INTERNET – Enviar todos os dados da oferta, de
preferência com a cópia do
comprovante bancário, através do e-mail: missaoami
@uol.com.br (em breve estará disponível o formulário
de ofertas eletrônico, em
nosso site: w w w . m i s s a o
ami.com.br).
A oferta precisa ser corretamente contabilizada.
Após as duas primeiras
etapas, é preciso respeitar o
tempo para que a oferta seja
corretamente contabilizada
em nosso sistema. Para entender os prazos vamos

imaginar uma situação:
- Depósito efetuado entre
os dias 1 a 31 de março de
2008
- Informação corretamente transmitida até o dia 3 de
Abril de 2008
- Oferta repassada ao
missionário no dia 7 de Abril
de 2008
- Por volta do dia 15 de
Abril, todos os recibos são
emitidos e postados no correio, tanto para os ofertantes
quanto para os missionários.
O que acontece com as
ofertas que não foram corretamente informadas?
Após 6 meses de tentativas
para se identificar o ofertante e
a designação, estas ofertas
são repassadas a todos os
missionários da AMI em forma
de rateio.
Por favor, ajudem-nos a
cumprir esta importante tarefa de ser um elo entre as
igrejas batistas fundamentalistas que amam a obra
missionária e os missionários que entregaram suas
vidas para esta importante
causa do Senhor.
A DIRETORIA DA AMI

Fim de Semana ou
Dia do Senhor?1

U

m dos problemas que frequentemente o Conselheiro se depara com os seus aconselha
dos é a falta de responsabilidade destes com
os devocionais diários e o cultuar semanal. O aconselhado busca por ajuda esperando que o conselheiro o alivie
da pressão que ele vive como resultado, na maioria das
vezes, da sua maneira não bíblica de pensar, falar e agir.
O conselheiro bíblico sempre procurará colher todos
os dados que o levarão a discernir o problema a fim de
ajudar o aconselhado a resolvê-lo. Entre estes dados
estão os de certificar a respeito da certeza de vida eterna
e uma vez garantido de que ele seja salvo, certificar a
respeito da sua vida devocional diária e participação ativa
numa igreja local.
Eu tenho observado que há uma relação direta entre o
estilo de vida não bíblico de não ter uma regularidade
com os devocionais e sua não participação responsável
numa igreja local, com a causa do problema que o leva a
buscar aconselhamento.
Quando se investiga a sua indisciplina com o cultuar
percebe-se que a falta de compromisso do aconselhado
com o corpo local tem muito a ver com a idéia que ele tem
de fim de semana.
Normalmente a desculpa que o aconselhado apresenta para sua irresponsabilidade de estar no domingo junto
com o seu povo é dizer que o “fim de semana” é o único
momento que ele tem para descansar, para resolver os
seus problemas particulares, estar com a família, praticar esportes e muitas outras atividades que ela apresenta como prioridades que o impedem de estar junto com o
seu grupo local.
A sua consciência culpada leva-o a justificar que o seu
problema advém por não ter tempo para a família e não
conseguir cumprir com suas responsabilidades semanais.
Você percebe como isto é sutil? Pois quando nos baseamos no conceito de fim de semana tiramos o foco do
que a Bíblia nos ensina com respeito ao nosso reunir
para cultuar (Êxodo 20:8; Hebreus 10: 24-25).
Tira-se a expectativa do significado do dia que é: descansar, mas, para santificá-lo, por reunir juntamente com
o povo de Deus para estimular uns aos outros ao amor e
às boas obras; para focalizar no pensamento egoísta de
aplicar o “fim de semana” em benefício próprio. Isto sem
considerar ainda que não é só um dia, mas dois, que
estão em consideração; o sábado e o domingo como o
tempo destinado para si mesmo, logo, substitui-se o
Teocentrismo do Dia pelo Humanismo do Dia.
Como podemos notar o que antes era chamado de
“Dia do Senhor” passou a ser chamado de “fim de semana”. A nomenclatura entrou pela porta da frente de nossas igrejas sem nenhuma resistência. O conceito de “Fim
de Semana, traz a idéia de que eu devo fazer naqueles
dias tudo o que eu não consegui fazer durante os outros
dias, sem refletir do porque o ser humano precisa de
descanso semanal.
O Pensar bíblico de Dia do Senhor para o santificar,
traz à memória a centralidade de quem deve ser cultuado
e com quem eu devo estar e para que cultuar.
Eu mesmo me deparei várias vezes dizendo para membros de minha igreja e mesmo para os meus aconselhados “Tenha um bom fim de semana”, ou mesmo perguntando “Como foi o seu fim de Semana, foi bom?
O aconselhado precisa ser ensinado a olhar o seu
problema pela perspectiva de Deus e quando ele assim
o faz ele com certeza ganhará a esperança bíblica de que
o cultuar deve estar relacionado com a expectativa de estar
reunido com o povo de Deus no Dia do Senhor e não
porque o “fim de semana chegou”. Talvez devêssemos
mudar as nossas saudações para: Bons
cultos, bom Dia do Senhor, boa comunhão com o seu
grupo, como forma de estarmos nos lembrando do porque Deus nos deu o Descanso Semanal.
1 Não há espaço aqui para entrar numa explicação abrangente sobre este assunto, pois é necessário ver este ensino sobre o Dia do Senhor, como
dia de culto, na Bíblia como um todo para não se
cair num legalismo.
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O

Pr Daniel Rodrigo (foto), juntamente com a esposa Vanessa, missionários em
Jaboticabal SP, está vivendo uma boa fase no seu ministério. Com boa porcentagem
do sustento já alcançado através da parceria com diversas igrejas, o Pr Daniel está
decidindo entre alugar um salão ou investir na compra de um terreno. A preferência é comprar o
terreno, pois o aluguel de um salão será uma despesa muito alta enquanto a compra de um
terreno será um investimento. Para ter maiores informações, visite o blog: http://
jaboticabaman.blogspot.com.

Saudades do Céu!
As vezes sinto muitas saudades do céu...
Estou cansado de ver
Crianças no farol pedindo dinheiro.
Pessoas doentes nos corredores do Hospital Campo
Limpo.
Cavalos e cães se alimentando com lixo e restos de comida
humana.
Cães mortos e dilacerados no asfalto.
Pais e mães vendendo bugigangas no sol quente do Largo
13.
Cenas imorais na TV.
Outdoors apelativos.
Pessoas ridicularizando a lentidão dos idosos.
Mães espancando filhos nas ruas, nas lojas...
Crianças mal-vestidas, mendigos, alcoólatras...
Pedestres parando em lugares públicos para fazer xixi.
Moças mal-vestidas chamando a atenção para o corpo.
Homens mal-educados, insubmissos e grosseiros.
Jovens chorando porque os pais não os entendem.
Pais chorando porque os filhos não lhes dão satisfação.
Casais de namorados com liberdades que só os casais
têm.
Estou cansado de ouvir
Palavras maliciosas sendo trocadas de maneira tão natural.
Músicas falando de sexo, de traição, de indecência.
Notícias de esquartejamento, estupro, acidentes,
criminalidade.
Crianças, jovens e adultos falando palavrões.
Conversas fúteis sobre novelas, frivolidades e defeitos dos
outros.
Pessoas perdendo a paciência no trânsito, nas filas, nos
hospitais.
Notícias estremecedoras na mídia, violência contras as
crianças,
assassinatos, pedofilia...
Notícias dos corruptores velhos, corruptos novos, a mentira
premiada devido
à frouxidão das leis.
As tragédias humanas, terremotos, ciclones... Milhares e
milhares de mortes.
Até quando Senhor?
Estou cansado de sentir
O gosto do ar poluído na garganta.
O cheiro dos esgotos na periferia, dos rios Pinheiros e
Tietês.
O desagradável odor dos banheiros públicos.
A opressão econômica sobre os trabalhadores por meio de
impostos absurdos.
O grito silencioso dos desempregados.
A supervalorização da aparência, da fachada e da marca.
A raiva de mim mesmo quando não consigo fazer o bem.
A falta de iniciativa dos cristãos para amenizar a dor humana.
O sentimento angustiado da minha própria inoperância.
“E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não
existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque...passaram.” Ap 21.4.
Senhor tem misericórdia de mim!
edgardonato@terra.com.br - São Paulo - SP

DESAFIO DAS SEITAS
Se você quer estar bem informado acerca das seitas que
atuam aqui em nosso país, recomendamos fazer uma assinatura do jornal “Desafio das Seitas” publicado trimestralmente pelo CPR - Centro de Pesquisas Religiosas com
sede em Teresópolis RJ. O CPR é dirigido pelo Pr Paulo C.
Pimentel, um apologista firme e um evangelista incansável.
Os endereços do CPR são: w w w.cpr.org.br, e-mail:
Cpr4@terra.com.br, Caixa Postal 950 – CEP 25.951-970
Teresópolis RJ.
MÚSICA NA IGREJA LOCAL
No período de 9 a 11 de
julho de 2008, acontecerá no
campus do Seminário Batista Regular do Sul em Pinhais
– PR, a IV Conferência Música na Igreja Local . O
preletor será o professor
Steve Allen, formado em pedagogia
musical
pelo
Maranata Baptist Bible
College com Mestrado em
Música Sacra pela Bob Jones
University nos EUA. Allen serve como pastor de música na
First Baptist Church of Troy
nos últimos 26 anos. A conferência terá oficinas sobre Coral Infantil, Regência de Coral, Teoria Musical, Técnica Instrumental e muito mais. Para
receber maiores informações e fazer sua inscrição, e-mail:
edbrazil@terra.com.br ou pelo telefone (41) 3653-0247 com
Pr Eduardo Alexander.
SOBRE AS PONTES
Por sugestão do Pr
Paulo Santos, autor da
série de artigos sobre
“pontes” que tem sido
publicado nos últimos
meses no Jornal de
Apoio, gostaria que os
pastores, missionários e irmãos de todas
as igrejas, escrevessem suas experiências pessoais e ministeriais sobre “pontes”
utilizadas para alcançar pessoas e objetivos. Envie os seus textos para a nossa redação: jornaldeapoio@yahoo.com.br e nós poderemos
publicá-las.
44 ANOS
A Igreja Batista Independente de Batatais – SP, liderada
pelo Pr Mauro Régis da Silva está comemorando 44 anos
de fundação nos dias 30 e 31 de maio e primeiro de junho.
Fundada em 1964, pelo missionário estadunidense, Jaime
William Rose, a igreja permanece firme em seu propósito
de pregar o evangelho a toda criatura. Na região de Ribeirão
Preto, esta igreja é a mais antiga entre os batistas
fundamentalistas.
CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA 2008
Nos dias 23 a 25 de maio último, a Igreja Batista Central
de Barretos – SP, liderada pelo Pr. Esteliano de Morais
Sousa realizou a Conferência Missionária Anual tendo como
preletor Diretor de Missões da AMI, Pr. Carlos A. Moraes. A
igreja, que pratica Promessa de Fé para Missões desde
sua fundação a quase 40 anos, ultrapassou o alvo estabelecido para o período 2008-2009. Segundo informações do
próprio pastor, a igreja deverá ampliar o seu quadro de missionários. A igreja está em construção ampliando a sua nave
e construindo novos banheiros e classes para EBD.

BATISMO AOS CEM ANOS!

O Pr Luiz Costa Nascimento, da Igreja Batista Bíblica
em Caracaraí – RR tem tido um ano ricamente abençoado
em seu ministério. Desde o início de 2008, 13 novos irmãos já foram batizados e estão firmes. Um momento muito especial foi o batismo do irmão João Pinheiro (foto) com
cem anos de idade! A freqüência aos cultos regulares da
igreja trem crescido e excelentes perspectivas se abrem
para o trabalho. Contatos: Rua Miguel de Lima, 330 – CEP
69.360-000 Caracaraí - RR.
REUNIÕES DA JUBBESP
No dia primeiro de março último aconteceu mais uma
reunião bimestral dos pastores e obreiros da JUBBESP –
Junta Batista Bíblica do Estado de São Paulo. A reunião teve
como anfitriã a Igreja Batista Bíblica em Jardim São Pedro,
liderada pelo Pr José Reginaldo Santana. No dia 10 de maio
a reunião foi realizada na Igreja Batista Bíblica em Aparecida
de São Manuel sob a liderança do Pr Estanislau. Próximas
reuniões: 5 de julho no Templo Batista Bíblico Alzira Franco,
Santo André - SP, dia 6 de setembro, Igreja Batista Bíblica em
Jardim Aeroporto, Campinas - SP; dia 1 de novembro em Primeira Igreja Batista Bíblica em Cidade Ademar, São Paulo - SP.

38 ANOS
A Igreja Bíblica Independente de Pedra Branca CE, liderada pelo Pr Manoel de Deus comemorará seu trigésimo oitavo
aniversário de organização realizando uma série de conferencias nos dias 21 e 22 de junho. O preletor será o Pr Mauro
Rocha da Igreja Bíblica de Jereissati I, Maracanaú - CE. A igreja
em Pedra Branca apóia os seguintes projetos missionários:
Mineirolândia, Mombaça, Pacatuba, Planalto Airton Sena em
Fortaleza, Cabo Verde e Israel. Apóia também o acampamento
Jóia em Poço Doce no município de Cruz - CE e mantém,
desde 2003, o programa radiofônico “As Boas Novas” de segunda a sexta-feira das 6 as 6h30. Você pode acompanhar
pelo site da emissora: www.antrapia1510.com.br.
MISSÕES MUNDIAIS
A Igreja Batista em Dom Pedro I, Manaus - AM, liderada
pelo Pr João Azevedo Saraiva Jr realizou uma série de conferências missionárias nos dias 18 a 20 de abril próximo
passado. O preletor foi o Pr Leópole Joseph, do Haiti. Pr
Leópole passou 30 dias na igreja em Manaus e abriu muitas perspectivas para o trabalho no Haiti. A IBDP está construindo o seu novo templo e o trabalho de construção está
prestes a entrar na fase de acabamentos.

Pr Odenilson, de Moçambique

O

s cultos realizados na congregação no Alto Moé tem tido freqüência média de 30 pessoas aos
domingos pela manhã. Nas quartas-feiras, Pr. Odenilson realiza um culto e estudos doutriná
rios para os novos convertidos. Aos sábados chega a vez do clube bíblico para crianças e
reunião com os jovens e adolescentes. Agora está chegando o momento de tomar a decisão sobre o lugar
onde deverá ser construído o templo: No centro de Maputo ou no Alto Moé? Mais notícias pelo e-mail:
pr.odenilson@hotmail.com.
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walacejuliare@yahoo.com.br

Aniversário

P

O

Portal – Programa de
Orientação Teológica
para Aspirantes e Líderes terá o próximo módulo a partir
do dia 2 de agosto de 2008. As
matérias ministradas serão tres:
Panorama do Novo Testamento
com Pr. Edgar Donato da Igreja Batista do Horto do Ypê, São Paulo SP;
Teologia Sistemática III (Doutrinas do
Homem, do Pecado e da Salvação),
com Pr. Wagner Amaral da Igreja
Batista Regular em Jardim
Tremembé São Paulo SP; Aconselhamento Bíblico com o Pr. Jairo
Cáceres da Igreja Batista Pedras Vivas em São Paulo, capital.
Para obter maiores informações: prhorto@hotmail.com ou
pelos telefones: (11) 5816-8189; 3418-1646 e 9540-8000.

ara celebrar e agradecer a Deus pelos 11 anos de
sua organização, a Igreja Batista da Fé em Uberaba
MG, sob a liderança do Pr. Edson Paiva realizou
uma série de conferências nos dias 17 a 20 de abril próximo
passado sob o tema: “A salvação que vem de Deus” (Salmo
37:39ª). O preletor foi o Pr. Wilson Oliveira, pastor auxiliar na
Igreja Batista Regular ,Maranata, no Bairro Alto em Curitiba
PR. Para os moradores de Uberaba e região, o Pr. Edson
Paiva convida para que ouçam o programa radiofônico “Palavra Eficaz” que vai ao ar todos os sábados às 8 horas da
manhã pela Rádio Sociedade AM, 730 KHZ.

Defesa da Fé

N

Florada Simples e
Frutos Dourados
“Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós,
e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto
permaneça; a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes
ao Pai ele vo-lo conceda”. (João 15.16)

D

eus deseja que todo ministério floresça, que dê fruto magnificamente e que tenha raízes fortes. Ele quer
que Seu povo, em todo lugar seja amado e alimentado. Foi por isso que Ele plantou você onde você está.
A maioria das pessoas sabe que jardins floridos dependem de: Sementes de boa qualidade,
Cultivo, Irrigação, Limpeza das ervas daninhas. e Atenção
meticulosa às condições do solo e da temperatura.
Irmãos amados, por favor, orem a cada dia, se possível a
cada hora para que este ministério sempre tenha Florada Simples e Frutos Duradouros.
Ministério Batista Bíblico no Estado de Alagoas:
Junqueiro - Pr. Rosalvo J.M. Filho
Marechal Deodoro - Pr. Joselito J. de Assis

o dia primeiro de
maio último acon
teceu em Campina Grande PB o I Encontro
Nacional em Defesa da Sã
Doutrina organizado e promovido pelas Igrejas Batistas Bíblicas da Paraíba. Participaram do evento diversos líderes e membros das
igrejas, principalmente dos
estados da Paraíba e
Pernambuco. Os preletores
foram: Hélio Meneses, Aluísio Freire, Luís Antonio da
Silva e Anízio Gomes. No dia primeiro de maio de 2009 já
está agendado o II Encontro para o mesmo local.

Nossa Igreja Apóia
Projetos da AMI

P

r. Esteliano de Morais Sousa, da Igreja Batista Central de Barretos SP, tem apoiado missões através
de muitos anos e também apóia projetos de missionários que estão nos campos através da AMI – Associação
Missionária Independente. Contatos com o pastor pelo e-mail:
sousafamily@hotmail.com, telefone (17) 3322-2738.

Os méritos na
obra de Deus

C

erto dia, um pai deu ao filho dinheiro para pagar a
conta de luz e água, e lembrou-lhe que era o dia do
vencimento, por isso, não poderia atrasar, e acrescentou avisando que era o último dinheiro do mês. O filho, ao
passar por um determinado lugar, viu a propaganda de um
jogo: “Compre um bilhete e concorra a dois carros”. O rapaz
pensou: “Puxa, eu poderia ganhar esses dois carros!” – Então, comprou o bilhete. Chegou em casa à tarde, e se desviou
do pai o quanto pode.
No outro dia, logo cedo, tinham dois carros em frente à
sua casa... Um da Companhia de Energia Elétrica e o outro
da Companhia de Abastecimento de Água!!!
Um erro muito comum que verificamos na vida das pessoas, é esperar que a sorte ou o acaso, vai resolver seus
problemas. Quando voltamos nossos pensamentos para a
vida e obra de Neemias, percebemos que o sucesso de sua
missão estava baseado nas expectativas das bênçãos dos
céus. Ele sabia que era Deus que lhe daria bom êxito em
sua tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém.
Em Neemias 6.15-16 vemos que ele conclui a reconstrução em cinqüenta e dois dias. Um tempo recorde, pensando
nos recursos e circunstâncias que ele enfrentou. Este feito
poderia dar a ele o direito ou desejo de se orgulhar, mas no
final do verso 16 ele diz o seguinte: “... por intervenção de
nosso Deus é que fizemos esta obra”. Seu sucesso se deu
por sua dependência incondicional a Deus. Sua preocupação não foi realizar a própria obra, mas cumprir com a missão que Deus lhe conferiu.
A lição que fica é: A OBRA DE DEUS BEM REALIZADA
TRAZ GLÓRIA A SEU NOME E NÃO AO HOMEM. A prova que
Neemias quis glorificar a Deus está em pelo menos três
atitudes verificáveis durante a tarefa.
1. A ORAÇÃO CONSTANTE E CONSISTENTE DEMONSTRA DEPENDÊNCIA DE DEUS. Desde o início da história, encontramos este líder em oração. Ele orou diante do desafio
(1.4); diante da oportunidade (2.4); diante da oposição (4.4,9);
diante da crise interna (5.19); diante da intimidação (6.9,14).
Suas orações não foram evasivas, pois ele conhecia a necessidade, e buscava ao Senhor. A ausência da oração pode
demonstrar orgulho, arrogância ou auto-suficiência.
Queridos, será que muitas vezes nós não temos deixado de
orar porque nos julgamos muito bons, ou espertos, ou inteligentes para resolvermos sozinhos nossos problemas? Lembre-se
que a única possibilidade de realizar com êxito a obra de Deus,
e deixando que Ele trabalhe em nós, e então, através de nós
2. A PERCEPÇÃO DA PRESENÇA DE DEUS RECONHECE
SUA AÇÃO PODEROSA. Uma expressão repetida por
Neemias foi: “... porque a boa mão de Deus era comigo” (2.8b;
2.18; 2.20; 6.16). Foi Deus e não ele que fez com que o rei o
liberasse para a realização da obra; foi Deus e não ele que
possibilitou a reconstrução em cinqüenta e dois dias. Ele não
se gabou da habilidade em planejar tudo e ter respostas certas para o rei, mas disse ao povo o que Deus estava fazendo.
Quando uma pessoa começa a ver o resultado de seu trabalho, ela tende a usar expressões do tipo: “eu sou um dos
fundadores da igreja...”; “eu comprei tantos bancos para a igreja...”; eu fiz... eu realizei...”; em outras palavras estão dizendo:
“olhem para mim, vejam como sou bom!“. É preciso admitir
que o ser humano, tem por natureza, esta inclinação, e por
isso, preciso cuidar para não a glória que pertence a Deus.
3. O SUCESO DA MISSÃO BASEIA-SE NA EXPECTATIVA
DAS BENÇÃOS DOS CÉUS. Neemias não esperava vencer
por suas próprias forças, então seus pedidos expressaram
seu desejo de ver Deus agindo: ele pediu para que os recursos necessários viessem dos céus (1.11); sua esperança
era que a reconstrução fosse realizada pela provisão vinda
dos céus (2.20); em suas lutas contra os inimigos, ele afirmou: “O Senhor é grande e temível...” (4.14). Os recursos
materiais são bençãos quando chegam dos céus.
Muitas vezes, estamos fazendo como o rapaz que gastou
o dinheiro do pagamento das contas de consumo, com bilhetes da loteria. Outras vezes, esperamos que alguém, ou
alguma instituição caridosa nos auxilie. Ao olhar para
Neemias, devemos entender que Deus tem todos os recursos que precisamos para a realização de Sua obra, precisamos, primeiro crer, e então pedir, e por fim, esperar, pois o
Senhor sempre atende nossos pedidos.
Quando Paulo termina sua oração em favor da igreja em
Efésios 3, ele expressa um louvor que resume nosso desejo de dar a Deus todo glória por sua obra: “Ora, àquele que é
poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto
pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em
nós, a ele a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as
gerações, para todo sempre. Amém!” (3.20-21).
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Trabalhos do Mês de Março

D

urante o mês de março deste ano, o missionário Moisés Gomes de Oliveira, que trabalha
em Santa Isabel do Rio Negro AM, esteve em diversas viagens para realização de confe
rências e batismos nas pequenas comunidades onde evangeliza. Com seu novo motor,
ainda intermediário entre o ideal, Pr Moisés já reduziu para dois dias de viagem aquelas que demoravam tres dias. Continuem orando por este projeto no Alto Rio Negro e contribua para a compra de
um motor com maior potência. Na foto, Pr. Moisés com sua esposa e filhos. Para contribuir entre em
contato com a AMI.

Breve Histórico dos Batistas Regulares

D

pastorbarbosaneto@gmail.com

“Isto é o meu corpo...” e
“Isto é o meu sangue...”

O

texto clássico sobre a Ceia do Senhor, é I Coríntios 11.1734, no qual o apóstolo Paulo, diferentemente dos demais
escritores inspirados, não apenas descreve a instituição
do memorial pelo Senhor, mas encaixa o evento na situação real da
Igreja de Cristo e adorna-o de comentários doutrinários.
As fantasias e superstições de líderes evangélicos oriundos da
Umbanda ou do Kardecismo e a nefasta influência de livros de escritores anglicanos e luteranos, que interpretam de modo místico e
sacramental os textos referentes à Ceia do Senhor, principalmente o
texto clássico paulino, têm inseminado na comunidade evangélica
idéias católicas acerca dos elementos da Ceia do Senhor.
Os Batistas rejeitam não somente a doutrina da
transubstanciação católico-romana (presença real de Cristo na Ceia
pela transformação dos elementos pão e vinho no Seu corpo e sangue) como também a da consubstanciação luterana (presença real
de Cristo na Ceia, pela união de Cristo com os elementos pão e
vinho). Os Batistas entendem que tanto uma como a outra, embora
amparadas por bem elaborados argumentos filosóficos, carecem de
fundamento bíblico e, o que é pior, induz à idolatria.
O Catolicismo Romano afirma: “No santíssimo sacramento da
Eucaristia estão ‘contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o Corpo de Cristo juntamente com a alma e a divindade de
Nosso Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte, o Cristo todo” (Catecismo da Igreja Católica, Ed. Vozes - Loyola, p. 379#1374; Concílio de
Trento, DS#1651). Afirma, também: “pela consagração do pão e do
vinho opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do Corpo de Cristo Nosso Senhor e de toda substância do vinho
na substância do Seu sangue; esta mudança, a Igreja católica denominou-a, com acerto e exatidão de transubstanciação”. (Concílio de
Trento, DS#1641).
A encíclica Mysterium Fidei , de 30 de setembro de 1965, assinada
pelo finado Paulo VI, traz novas interpretações. As categorias e a
linguagem tridentina marcadas pela teologia escolástica, já se tornaram irrelevantes para o homem moderno. Nos anos 60 foi de grande notoriedade a preocupação por corresponder à mentalidade moderna, dando chance à chamada “crise holandesa” , preocupação esta
que aflorou de modo muito forte nos Países Baixos. Os teólogos
católicos continuaram defendendo que a eucaristia é um evento de
salvação em favor dos homens, mas o importante, naquele momento, era “o novo significado e a nova finalidade” do pão e do vinho
depois da consagração. “Transfinalização e transignificação” seriam
para os tempos modernos bem mais adequados para traduzir a assim-chamada “transubstanciação”.
Esta encíclica afirma que “com a transubstanciação, as espécies
de pão e de vinho revestem novo significado e têm novo fim; mas
esse novo fim e esse novo significado supõem uma nova realidade
ontológica. Porque há transubstanciação, também há transignificação
e transfinalização”. (#766). O que podemos observar é que os tratados teológicos romanistas, numa tentativa desesperada para explicar o não explicável, cada vez mais penetram num emaranhado de
opiniões ocas e sem sentido resultante da interpretação literal das
palavras de Jesus ao instituir a Ceia Memorial.
O teólogo Jesús Esteja, jesuíta, bastante respeitado no meio do
Catolicismo Romano, assim afirma: “Os termos ‘transubstanciação’
e ‘transfinalização’ (ou ‘transignificação’) devem ser usados com reservas. O primeiro, porque ‘substância’ nas ciências positivas já não
tem o significado que teve na filosofia grega que serviu de base à
teologia escolástica, comum aos padres conciliares de Trento. A
‘transfinalização’ (ou ‘transignificação’ corre o perigo de ser imprecisa para expressar o realismo da presença”.
A religião católica assegura que após a oração consecratória sobre o pão e o vinho, são transformados em alguma coisa diferente:
em corpo e em sangue. Entretanto, a linguagem empregada nos textos de Mateus 26.26-29, Marcos 14.22-24, Lucas 22.19-20 e I Coríntios
11.23-26 não conduzem a esta conclusão! O que podemos perceber
é que era ação de graças e louvor rendidos a Deus, exatamente como
o Senhor Jesus fez, quando alimentou a multidão, dando graças pelos pães e pelos peixes (João 6.11).
Portanto, a assim-chamada ‘transubstanciação’ (ultimamente
travestida de ‘transfinalização’ ou de ‘transignificação’), fere frontalmente a inteligência das pessoas sensatas! Voltaremos a este assunto em outra oportinidade.

o fim do século XIX para
o começo do século XX,
surgiu o liberalismo teológico com ênfase no criticismo bíblico e no racionalismo. Foi uma
devastadora avalanche. Que atingiu em cheio todas as denominações da América do Norte, principalmente os batistas. A Convenção
Batista do Norte, fundada em 1907,
foi profundamente afetada pelas
idéias modernistas. Tanto igrejas
quanto instituições arroladas em
seus quadros sofreram. A reação
foi o aparecimento de um movimento que surgiu em defesa das verdades fundamentais da fé.”
“O rompimento era inevitável e
consumou-se em maio de 1932
durante a 8ª reunião da União Batista Bíblica, na Belden Avenue
Baptist Church de Chicago. O pastor da igreja, Dr. Howard C. Fulton,
presidiu a reunião. Estavam presentes 34 representantes de 22
igrejas de 8 Estados e votaram pela
separação da Convenção e pela
organização de um novo movimento. Foi ali que nasceu a GARBC
(General Association of Regular
Baptist Churches).”
Em 1932, portanto, surgiu o
movimento Batista Regular nos
Estados Unidos. Duas Missões
Batistas foram reconhecidas pelo
movimento: A Baptist Mid-Missions
(BMM) fundada em 1920 pelo ilustre missionário Dr. William C. Haas,
e a Association of Baptist for World
Evangelism (ABWE), fundada em
1927 com o nome inicial de ABEO
(Association of Baptist for
Evangelism in Orient) pelo Dr.
Raphael C. Thomas.
Por que Batista Regular?
O nome Regular vem do latim
“regulare” e significa: “Conforme as
leis, as normas, as regras” “A ex-

pressão vulgar de ‘mais ou menos’
ou ‘meio termo’ é errada para significar a palavra regular. Ela está
sendo usada indevidamente, por
desconhecimento involuntário de
alguém ou por uma propositada e
grosseira galhofaria para depreciar membros de nossas igrejas.”(2).
No Brasil:
No Brasil, o movimento chegou
em 1935 e 1936 com os missionários William A. Ross e Edward Guy
McLain respectivamente. “Nos primeiros anos, houve uma boa convivência com a Convenção Batista
Brasileira. Todavia, isso foi mudando com o aparecimento de indícios
que era necessário manter o movimento separado.” (3).
Fundamentalistas
O movimento Batista Regular
tinha os seus ideais claramente
identificados com o
Movimento Fundamentalista. As
doutrinas fundamentais foram:
1 - A Inerrância da Bíblia como a
inspirada Palavra de Deus;
2 - O Nascimento Virginal de
Jesus Cristo;
3 - A morte expiatória de Cristo
para salvar o pecador;
4 - A ressurreição corporal do
Senhor; e;
5 - A segunda vinda pessoal de
Cristo para reinar neste mundo.
Situação atual
Atualmente no Brasil o movimento espalha igrejas e congregações por diversos estados. Apesar
de nem todas estarem associadas,
existe a Associação das Igrejas
Batistas Regulares do Brasil
(AIBREB) cuja assembléia se reúne de 2 em 2 anos.
Os Batistas Regulares têm a
Editora Batista Regular que é mui-

to conhecida no meio evangélico
brasileiro. Mantém vários Colégios,
Institutos Bíblicos, e Seminários.
Para maiores informações: General Association of Regular Baptist
Churches (GARBC); Baptist MidMissions (BMM); Association of
Baptists for World Evangelism
(ABWE)
AIBRECE
Observação: As informações
obtidas nos links fornecidos, não
significam a fidelidade total das
mesmas aos princípios Batistas
Regulares, principalmente no tocante ao assunto de traduções
Bíblicas, onde há, infelizmente, um
afastamento para o criticismo textual, que foi combatido pelos pioneiros no início do movimento.
Anotações:
(1) – “Que Povo é Esse – História dos Batistas Regulares no Brasil” do Pr. Jaime Augusto de Lima,
Editora Batista Regular, 1997, trechos das páginas: 27, 28 e 29)
(2) - Ibid., página 26.
(3) - Ibid., página 25.

O Acadêmico e Crente

N

a Universidade de Chicago “Divinity School”, em
cada ano eles têm o que
chamam de “Dia Batista”. Nesse
dia cada um deve trazer um prato
de comida e há um pic-nic no gramado. No “Dia Batista”, a escola
convida uma das grandes mentes
da literatura no meio teológicoeducacional para dar uma palestra. Num ano eles convidaram o
teólogo, Dr. Paul Tillich que falou
durante duas horas e meia “provando” que a ressurreição de Jesus era falsa.
Ele questionava estudiosos e
livros e concluiu que, a partir do
momento que não havia provas
históricas da ressurreição, a tradição religiosa da igreja caía por terra, porque era baseada num relacionamento com um Jesus que
havia ressurgido, mas, de fato, Ele
nunca havia ressurgido literalmente dos mortos.

Quando concluiu sua teoria, ele
perguntou se havia alguma pergunta. Depois de uns 30 segundos, um jovem negro de cabelos
brancos se levantou no fundo do
auditório.
“Dr. Tillich, eu tenho uma pergunta” ele disse enquanto todos
os olhos se voltavam em sua direção.
Ele colocou a mão na sua sacola, pegou uma maçã e começou
a comer. E continuou: “Dr. Tillich...”.
CRUNCH, MUNCH... “Minha pergunta é uma questão muito simples...” CRUNCH, MUNCH... “Eu
nunca li tantos livros como o senhor leu...” CRUNCH, MUNCH... “e
também não posso recitar as Escrituras no original grego...”
CRUNCH, MUNCH... “Eu não sei
nada sobre Niebuhr e Heidegger...”
CRUNCH, MUNCH... e ele acabou
de comer a maçã.
“Mas tudo o que eu gostaria de

saber é o seguinte: essa maçã que
eu acabei de comer... estava doce
ou azeda?”
Dr. Tillich parou por um momento e respondeu com todo o estilo
de um acadêmico: “Eu não tenho
possibilidades de responder essa
questão, pois eu não provei a sua
maçã.”.
Aquele jovem senhor jogou o
que restou da maçã dentro do saco
de papel, olhou para o Dr. Tillich e
disse calmamente: “O senhor também nunca provou do meu Jesus
Cristo, Como pode afirmar o que
está dizendo”?
Mais de mil pessoas que estavam assistindo não puderam se
conter. O auditório se ergueu em
aplausos.
Dr. Tillich agradeceu a platéia e
rapidamente deixou o palco.
“Provai, e vede que o Senhor é
bom; bem aventurado o homem
que NELE confia” ( Salmo 34:8 ).

Com a planta quase aprovada
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missionário Geraldo Majela Pupin com a esposa Vilani , trabalhando na implantação de uma igreja batista fundamentalista em Fátima do Sul MS já está
com a planta para construção do templo quase aprovada. Assim que a Prefeitura liberar,
será iniciada a construção começando pelas salas dos fundos. O projeto, que inclui as salas e a nave
do templo, foi projetado de forma que possa ser construído por etapas. Para contatos, use o e-mail:
gmpupin@hotmail..com, telefone (67) 3467-3992. Na foto, batismo.

Novo Dicionário Universal

A

s editoras Texto,
Sociedade Bíblica
Ibero-Americana e
a Abba Press têm a alegria
e a honra de apresentar aos
leitores e amantes da língua
portuguesa em todo o mundo o NOVO DICIONÁRIO
UNIVERSAL, uma obra pioneira, com todas as novas
exigências ortográficas acordadas entre os 9 países que
fazem parte das nações
lusófonas no mundo atual:
Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guiné-Bissau,
Macau,
Moçambique, Portugal, São
Tomé e Príncipe, Timor-Leste, além das colônias que
falam português em mais de
18 países em todos os continentes. Hoje, somos mais
de 230 milhões de falantes
da
língua
portuguesa
(lusófonos). A quinta língua
mais falada no planeta.
Depois de muitos anos
de estudo, pesquisa e acor-

dos internacionais, finalmente acaba de ser firmado
um pacto universal para
nortear a fala e a escrita da
língua portuguesa em todo
o mundo. Segundo este
acordo internacional, até
2010 toda a nova norma escrita para a língua portuguesa deverá estar disponível
em todas as bibliotecas, escolas, empresas e lares das

ECUMENISMO
O RETORNO A BABEL
Michael Urban
Actual Edições
www.chamada.com.br
Tel. (51) 3241-5050
O ecumenismo é bem mais que um
movimento eclesiástico e de unidade
pacifista. O império anticristão em suas
forma exterior, já está sendo preparado
por esse movimento.
PREGAÇÃO PURA E SIMPLES
STUART OLYOTT
Editora Fiel
www.editafiel.com.br
Tel. (12) 3936-2529
O que é pregação? Por que algumas
pregações são poderosas e cativantes,
enquanto outras são enfadonhas e monótonas? Como você prepara os seus
sermões? Este livro procura responder
estas e outras questões.
A LEI DA LEPRA
G C WILLIS
Depósito de Literatura Cristã
www.literaturacrista.com.br
A lepra é uma doença terrível, que
aparece sorrateiramente e vai se
espalhando pelo corpo inteiro, corrompendo os membros e desfigurando a pessoa até levá-la à morte.
Este livro mostra o paralelo bíblico
entre a lepra e o pecado.
SERÁ QUE TODAS AS
RELIGIÕES SÃO BOAS?
DR. ANÍBAL P. REIS
Edições Cristãs Editora
edicoescristas@uol.com.br
Tel. (14) 3322-3930
“Falou de Deus, está bom” Esta é a
afirmação que ouvimos de muitas
pessoas. Mas será que realmente
ela é a expressão da verdade? Para
saber, leia este livro.

pessoas que desejam se expressar corretamente em
português.
Portanto, não perca tempo. Aproveite essa oferta de
lançamento exclusivo e pioneiro da sua Abba Press &
SBIA e receba em casa seu
DICIONÁRIO UNIVERSAL DA
LÍNGUA PORTUGUESA pelo
preço promocional e temporário de LANÇAMENTO da
obra no Brasil.
O preço real desta obra é
de R$ 147,90 (reais) ou cerca
de US$ 87.50 (dólares); porém – somente agora; no lançamento, através do site da
Abba Press, você compra seu
NOVO DICIONÁRIO com 1654
páginas em fina encadernação capa dura com proteção
de jaqueta em papel couchê
importando, por apenas R$
59,90 e recebe em casa, pelo
Correio, sem atropelos, com
todo o conforto, segurança e
economia. Aproveite e peça
mais um exemplar para presentear a quem você ama: um
presente inteligente, oportuno
e de grande necessidade
para toda a família!
O NOVO DICIONÁRIO UNIVERSAL DA LÍNGUA PORTUGUESA reúne mais de 85.000
verbetes; mais de 210.000

definições; mais de 70.000
registros (ou “registos”,
como se diz em Angola e
Moçambique) etimológicos
com mais de 4.000 locuções,
neologismos
e
estrangeirismos! Uma obra
única e de alta qualidade,
agora pelo menor preço, à
sua disposição. É só preencher seu pedido e enviar
por e-mail, pagar em qualquer agência dos bancos
indicados e pronto; em
poucos dias você já estará
por dentro nas novas normas da nossa língua!
Faça agora mesmo seu
pedido ou ligue para nossa
sede e fale com Iara ou
Cida (11) 5686-5058 ou
5686-7046. Se estiver na
região central da capital de
São Paulo, faça uma visita
às novas instalações da livraria Abba Press e fale com
nossa gerente Camila (11)
3101-5355, ela poderá fazer
um desconto especial para
bibliotecas, igrejas, seminários,
pastores
e
revendedores em geral.
Oswaldo Paião
Diretor editorial Abba
Press & SBIA
www.abbapress.com.br

Missão Batista Brasileira
Fundamentalista

E

m 1998, o missionário Allan Mercer, que trabalha na
cidade de Hazyview, África do Sul, entrou em contato
com o seu amigo Steve Pittman, então missionário
da missão americana Baptist Mid-Missions em Curitiba, PR,
pedindo apoio para uma situação muito especial.
Ele havia encontrado com alguns pastores moçambicanos,
que estavam sedentos de ajuda para a divulgação do evangelho em Moçambique. A dificuldade era a língua: eles falavam
português!
Numa reunião de líderes na congregação de Rosi Galvão,
em Pinhais, PR, o Pr. Pittman lançou o desafio de ajudar o
missionário da África do Sul.
A idéia era fazer uma viagem para Moçambique, com o intuito de ajudar os pastores locais, instruí-los na Palavra de
Deus e sondar a possibilidade de enviar missionários brasileiros para aquele país.
Os irmãos de Curitiba aceitam o desafio!
Planos foram feitos, ofertas foram alçadas, e a equipe que
viajaria para essa primeira missão foi formada. A viagem a
Moçambique foi realizada em junho de 1999, com 8 integrantes,
entre missionários americanos e pastores brasileiros. Entre eles
estava aquele que em maio de 2002, retornaria como o primeiro
missionário da MBBF em Moçambique, o Pr. Divino G. Amorim.
Com o retorno dos pastores, começaram os planos a para o
envio definitivo de missionários para Moçambique. Foi então
que, numa reunião que contou com 32 pastores e líderes de
igrejas batistas regulares do centro-sul do Brasil, na Igreja Batista Salém, em Pinhais, PR, foi criada a Missão Batista Brasileira Fundamentalista, a MBBF, no dia 25 de novembro de 2000.
No momento da criação da MBBF, seus alvos principais
eram a REGIÃO SUL do Brasil e os PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, por causa da grande carência de igrejas batistas
fundamentalistas nestas regiões.
Estes alvos, no decorrer dos anos, foram ampliados.
Hoje, a MBBF pode atuar em todo o território nacional, e em
qualquer país do mundo.A missão conta com um corpo de 35
conselheiros, divididos em dois conselhos distintos: o CONSELHO EXECUTIVO, formado por 20 conselheiros com poder
de voto; e o CONSELHO CONSULTIVO, que tem todas as prerrogativas do Conselho Executivo, mas sem poder de voto. Todos os conselheiros são pastores ou líderes de igrejas batistas fundamentalistas.
O Conselho Executivo elege uma diretoria de gestão bienal,
para cuidar do bom funcionamento da missão. Esta diretoria é
composta de um Presidente e um Vice-Presidente, um Secretário Executivo, dois secretários e dois tesoureiros.
Rua Aluísio de Azevedo, 604 - Pinhais - PR - CEP: 83321270.
E-mail: mbbf@mbbf.org.br

Vidas Perfumadas

T

emos gravados na memória vários cheiros de
nossa infância, os perfumistas procuram colo
car nos perfumes estas essências agradáveis
como do cheiro da terra molhada depois de uma chuva de
verão, o perfume suave de nossa mãe, a indústria automobilística trabalha para que o cheiro de carro novo seja
guardado em nossa memória.
Eu me lembro das tardes na casa dos meus avós,
quando o cheiro do bolo assando se espalhava pela casa,
ou mesmo pela manhã ao coar o café me recordo das
férias passadas ao lado dos meus primos e tios e pela
manhã antes de tomar o café meu avô abria a Bíblia e lia e
explicava o texto para todos nós que diante da caneca de
café com leite esperávamos a oração para tomar o café e
sair para brincar. Estas memórias além dos cheiros trazem a lembrança pessoas especiais que muitas vezes já
nos deixaram, mas que marcaram as nossas vidas.
A Bíblia nos fala que somos o bom cheiro de Cristo,
temos que levar aos que nos rodeiam a essência da vida
de Jesus, demonstrando todo o amor que foi derramado
na cruz, este perfume de Cristo é lembrado cada vez que
nos colocamos de joelhos para orar por outros, quando
dedicamos um pouco do nosso tempo para abençoar pessoas.
Os aromas são obtidos de muitas formas e uma delas
é quando fervemos a água e colocamos nela a essência,
podemos ver isto na preparação de chás, ou quando
estamos cozinhando cada tempero tem seu cheiro particular e na fervura obtemos esta mistura de aromas.
Assim é nossa vida, são nos momentos extremos que
o servo de Deus exala o seu verdadeiro perfume, e quando somos fervidos pelos problemas, esmagados pelas
tristezas e perdas é que o bom cheiro de Cristo deve ser
sentido em nossa vida.
Muitos compram perfumes caros, mas mesmo um bom
perfume usado de maneira errada é ruim, não é natural e
o exagero do uso destes perfumes torna-se tão artificial
que incomoda a todos que estão perto.
Vidas perfumadas por Cristo não são artificiais, tem o
suave cheiro que Jesus deixou nas vidas ao seu redor,
certamente Pedro guardou em sua memória cada palavra
de Jesus e também a sua maneira de tratar as pessoas,
de parar para ouvi-las, de toca-las com carinho e passado
algum tempo, quando o coxo lhe pediu uma esmola Pedro
parou, olhou e exalou todo perfume de Cristo levantandoo e entrando com ele no templo para louvar e agradecer.
Nós podemos ter vidas perfumadas, vidas que tragam
a memória o amor de Jesus, vidas derramadas em cheiro
suave como Maria que derramou tudo que tinha para perfumar seu Mestre.
Como seremos lembrados, o que estamos exalando
em nosso dia a dia, os nossos filhos tem sentido em
nossas vidas o perfume suave da paciência, da sabedoria, da compreensão, e nossos amigos tem percebido em
nosso testemunho o cheiro gostoso da paz mesmo em
meio a problemas.
“E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta com todo o lugar a fragrância do seu conhecimento.
Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos
que se salvam e nos que se perdem”. II Coríntios 02:14 e 15
Para ter esta vida perfumada, precisamos estar próximos da essência deste amor, que é Jesus, caminhar ao
seu lado, lendo a sua Palavra, meditando em seus
ensinamentos, orando , servindo, derramando no nosso
viver diário o perfume de Cristo.
nancy@tekton.com.br - São Paulo-SP
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Acampamento para Jovens

J

ovens e alguns adultos de uma igreja de
Minas Gerais, São
Sebastião do Paraíso, e cinco se São Paulo, Batatais,
Sales Oliveira, Orlândia, Morro Agudo e Ribeirão Preto,
participaram do acampamento sobre profecia bíblica
realizado nos dias 1 a 4 de
maio.
O evento, organizado
pela Primeira Igreja Batista
de São Sebastião do Paraíso, sob a liderança do Pr
Jader Saraiva teve como
preletores os pastores,
Márcio Barroso, de Sales Oliveira SP e Carlos Moraes de
Batatais SP. O evento contou
ainda com a presença de
outros pastores das igrejas
participantes.
O local foi o Acampamento Maanain, localizado na rodovia que liga Altinópolis a
São Sebastião do Paraíso.
Trata-se de um local muito
agradável e com excelente
infra-estrutura para encontros, acampamentos e outros eventos.
A boa novidade é que para
2009 já está reservado o período do feriado da Páscoa
para um grande acampa-

E

ste ano de 2008 é
muito
especial
para os crentes do
mundo inteiro, mas principalmente para a missão
Chamada da Meia-Noite. É
que este é o ano sessenta
do novo Estado de Israel e o
quadragésimo da missão
aqui no Brasil.
O período de 22 a 25 de
outubro será marcante para
aqueles que participam dos
congressos da Palavra Profética promovidos pela Chamada da Meia-Noite. Será o
décimo congresso realizado
mento de jovens das igrejas
daquela região. O projeto é
fazer daquela data, um acam-

pamento fixo para todos os
anos. Aguardem maiores informações dos organizadores.

e o tema bem apropriado:
“Israel, 60 anos, e as Profecias.”.
Os preletores serão:
Dave Hunt (foto) e Arno
Froese dos EUA, Norbert
Lieth, da Suíça e pela primeira vez, Meno Kalisher de Israel que serve como pastor
da Jerusalém Assembly –
House of Redemption.
Para maiores informações sobre o evento, os custos e inscrições entre no
site: www.chamada.com.br,
ou telefone para 0300-7895152.

Ação e Reação
Pr. Edgar Donato

E

xiste um efeito bumerangue na vida.
Isaac Newton estava certo: Toda ação
tem uma reação contrária:

• Quem bebe socialmente vicia em aguardente.
• Quem sempre faz dívida perde a graça da
vida.
• Quem namora sem critério, ninguém leva
a sério.
• Quem não estuda e só quer saber de ficar... Nos melhores vestibulares não vai passar.
• Quem come todo dia doce e novidade vai
encarar a obesidade.
• Quem fala demais erra muito mais: na
multidão de palavras não falta transgressão,
mas o que modera os lábios é prudente –
Proverbios 10.19.
E-mail: edgardonato@terra.com.br

N

o dia 14 de junho terminará o
prazo para as inscrições dos que
desejam participar do projeto Missão
Possível III. Sob o tema “O que Deus espera de
nós”, o PEPE está levando o grupo para o Missão
Possível III em Belo Horizonte MG nos dias 12 - 16
de julho de 2008.
Duas igrejas estarão recebendo os participantes do Missão Possível III: Igreja Batista Esperança e Igreja e Igreja Batista Regular de Copacabana.
Os interessados em participar deverão procurar
maiores informações sobre esse e outros projetos
acessando:

A Ponte Rio – Niterói
Pr. Paulo Santos

O

conceito de seu
projeto remonta a
1875, visando a
ligação entre os dois centros
urbanos vizinhos, separados
pela baía de Guanabara. Na
época, havia sido concebida
a construção de uma ponte
e, posteriormente, de um túnel. Entretanto, somente em
29 de Dezembro de 1965,
uma comissão executiva foi
formada para cuidar do projeto definitivo de construção
da ponte. O Presidente Costa e Silva assinou decreto em
23 de Agosto de 1968. O projeto foi idealizado por Mário
Andreazza, então Ministro
dos Transportes. Sob a sua
gestão, a ponte foi iniciada e
concluída. A obra teve início
em Janeiro de 1969. Para
concretizar a realização da
obra, o Ministro da Fazenda
Delfim Neto, o engenheiro
Eliseu
Resende
e
a
Rotschild & Sons assinaram, em Londres, um documento que assegurava o
empréstimo de, aproximadamente, US$ 22 milhões, com
bancos britânicos. Em 1971,

o contrato de licitação para
construção da obra foi rescindido devido a atraso nas
obras. A construção passou a
ser feita por um novo consórcio
das
construtoras
Camargo Correa, Mendes
Junior e Construtora Rabello,
designado Consórcio Construtor Guanabara. O projeto foi
concluído três anos depois.
Seu nome verdadeiro é Ponte
Costa e Silva. Seu comprimento total é de 13,29 km e
seu maior pilar mede 72m de
altura. A ponte Rio - Niterói
suporta um tráfego diário de
140 mil veículos, e foi
construída em 5 anos.
Amados irmãos e irmãs,
como é bom saber que vocês
estão aí, firmes, fortes e
abundantes na obra do Senhor. Hoje pintei o artigo de
verde
e
amarelo.
A
brasilidade desta ponte enche de orgulho ao dizer que
“é coisa nossa!”. Bem, há
três fatores nesta construção
que gostaria de destacar.
A primeira: é preciso planejar muito antes de lançar
mão do início de um projeto.

Repare que entre as primeiras tentativas e o início da
construção passaram-se
quase 100 anos! Creio que
todos nós já nos entristecemos ao ver algo apresentado sem estar devidamente
preparado. Em contrapartida,
tenho visto verdadeiras maravilhas sendo ofertas em
louvor a Deus. A diferença
entre o maravilhoso e o medíocre é o empenho pessoal
na busca da excelência que
adora a Deus. Não falo do
espetáculo. Sim, da preparação e empenho que fazem
da oferta de louvor uma ferramenta útil e satisfatória na
mão do Senhor. O planejamento humano e material
são realmente importantes.
Mas, o que vai fazer a diferença é a consagração, a
devocional e a oração que
alinham o talento à vontade
de Deus.
A segunda: o melhor projeto do mundo não vai muito
longe sem o empenho pessoal de uma liderança próativa. Em minha humilde experiência pessoal, tenho

aprendido que líderes bem
preparados são difíceis de
encontrar. Líderes bem preparados com tempo disponível são raríssimos. Líderes bem preparados, com
tempo disponível e consagrados, são verdadeiras
“moscas brancas”. Ter uma
visão já é para poucos, creio.
Transformar a visão em passos progressivos de implantação exige muita dedicação,
tempo e paciência. Acompanhar resultados é dar atenção e paciência infindáveis.
Fazer ajustes requer experiência e coragem. Vender a
visão, dia-após-dia, é uma
tarefa bem cansativa. O líder
não pode cochilar. Não pode
se afastar demais. Não pode
esquecer detalhes nem pessoas. Contudo, este líder
qualificado tem peso de ouro
nas mãos do Pai.
A terceira: não existe projeto barato. Quando converso com companheiros de
ministério vejo que, quase
sempre, o maior obstáculo é
o preço. Não é apenas o preço financeiro. Cada projeto
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da igreja deverá contar com
o empenho da própria igreja. Uma cantata, por exemplo, para ser bem executada,
requerera investimentos variados. Serão horas e horas
de vida dos cantores, do pessoal da mídia, do som, da iluminação, da introdução, do
estacionamento, da cantina,
do berçário, líderes de plantão, etc. Todo esse preço terá
de ser pago. É preciso crer
que O dono da obra é generoso.

m
y

c

m
y

c

y

Sei que o desafio é tremendo. Por isso, gostaria de
terminar com dois textos que
falam muito ao coração:
João 12:24-27 e 14: 12-15.
Dispondo assim nossa vida,
construiremos pontes ainda
maiores que as Dele. Pediremos recursos e obreiros e
Dele obteremos. Ele nos
honrará em Seu nome. O Pai
será glorificado no Filho. Assim seja.
Visite o Blog: http://
expressoacao.blogspot.com

